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ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ

ÔÎÍÄДЕРЖАВНОГО
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
МАЙНА УКРАЇНИ

ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª Ñ²ÌÄÅÑßÒ ÏÅÐØÈÉ
ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ
Çàÿâè íà ñ³ìäåñÿò ïåðøèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³
êîøòè áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 3 äî 12 ñåðïíÿ 2004 ðîêó

Ó íîìåð³:
71-é ÑÀ
çà ãðîøîâ³ êîøòè
ñòîð. 2

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ãîãîëÿ, 10,
ì. Â³ííèöÿ, 21020
òåë. (0432) 35-04-75
Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Øîïåíà, 12,
ì. Ëóöüê, 43025
òåë. (0322) 4-21-28
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ëåí³íãðàäñüêà, 68, êîðï. 12, ê³ìí. 415,
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49038
òåë. (056) 779-30-74, ôàêñ 779-32-83
Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ïîñòèøåâà, 36,
ì. Äîíåöüê, 83086
òåë./ôàêñ (062) 387-20-22, òåë. 387-20-18
Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, ê. 220,
ì. Æèòîìèð, 10014
òåë. (0412) 41-84-98
Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60,
ì. Óæãîðîä, 88005
òåë. (0312) 61-67-65
Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð
ïð. Ëåí³íà, 105,
ì. Çàïîð³ææÿ, 69095
òåë. (0612) 13-50-62
²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48,
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76019
òåë. (03422) 2-31-16
Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, 2-é ïîâåðõ,
ì. Êè¿â, 02094
òåë. (044) 552-72-55

Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ê. Ìàðêñà, 55,
ì. Ê³ðîâîãðàä, 25006
òåë. (0522) 24-43-15

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34,
ì. Òåðíîï³ëü, 46008
òåë. (0352) 25-17-58

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ðóñüêà, 103à,
ì. Ñ³ìôåðîïîëü, 95048
òåë. (652) 44-27-69

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4,
ì. Õàðê³â, 61145
òåë. (0572) 14-09-79

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Îêòÿáðñüêà, 43,
ì. Ëóãàíñüê, 91055
òåë. (0642) 52-72-12

Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Óøàêîâà, 25, îô. 412,
ì. Õåðñîí, 73000
òåë. (0552) 26-27-34

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Àê. Ñàõàðîâà, 46à,
ì. Ëüâ³â, 79012
òåë. (0322) 97-05-41
Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 15,
ì. Îäåñà, 65107
òåë. (048) 728-72-23
Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Æîâòíåâà, 43,
ì. Ïîëòàâà, 36003
òåë. (0532) 18-36-08
Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3,
ì. Ð³âíå, 33000
òåë. (0362) 22-23-62
Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17,
ì. Cóìè, 40022
òåë. (0542) 25-21-42

Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Òåàòðàëüíà, 4,
ì. Õìåëüíèöüêèé, 28017
òåë. (0382) 71-21-61, ôàêñ 71-21-60
×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1,
ì. ×åðêàñè, 18300, ÌÑÏ
òåë. (0472) 54-01-02, ôàêñ 37-45-14
×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Ë. Êîáèëèö³, 21à,
ì. ×åðí³âö³, 58001,
òåë. (0372) 51-16-91
×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Êè¿âñüêà, 14à,
ì. ×åðí³ã³â, 14005
òåë. (0462) 10-15-33
Íàö³îíàëüíà ìåðåæà
àóêö³îííèõ öåíòð³â
âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15,
ì. Êè¿â, 02002
ôàêñ (044) 516-52-55, òåë. 552-10-26

До уваги учасників 71 го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який приймаються з 3 до 12 серпня 2004 року

Відповідно до п. 3.1 Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошо%
ві кошти через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціон%
них центрів», затвердженого наказом ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 та заре%
єстрованого в Міністерстві юстиції 27.08.2000 за № 551/4772, право на участь
в аукціоні мають фізичні особи, а також інвестиційні фонди, інвестиційні компа%
нії, банки та торгівці цінними паперами, які мають відповідний дозвіл (ліцензію),
що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Заяви про придбання акцій підприємств, що пропонуються до продажу, при%
ймаються в аукціонних центрах Державної акціонерної компанії «Національна
мережа аукціонних центрів» (ДАК «НМАЦ») та пунктах приймання заяв, відкри%
тих аукціонними центрами ДАК «НМАЦ», на бланках встановленого зразка.
Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійснюється з поточ%
них рахунків учасників аукціону на поточний рахунок ДАК «НМАЦ»
№ 26046301240442 у Київському міському відділенні Промінвестбанку,
МФО 322250, код 20064284, у терміни з 3 до 12 серпня 2004 року.
Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі необхідності)
рахунок заявника повинен зберігатися протягом усього терміну проведен%
ня та підбиття підсумків аукціону.
У платіжному дорученні у розділі «Призначення платежу» слід зазначати

повний 13%значний номер заяви на придбання акцій, поданої в аукціонний
центр ДАК «НМАЦ».
Визначення переможців аукціону та повернення коштів здійснюється у
порядку та в терміни, передбачені чинним законодавством.
За підсумками аукціону, у випадках, передбачених законодавством, пе%
реможець аукціону зобов’язаний звернутися до органів Антимонопольно%
го комітету України, про що його буде поінформовано.
За консультаціями з питань участі в САГК звертатися з 9.00 до 18.00 за
тел. (044) 552%40%94.
Для придбання акцій бездокументарної форми випуску на САГК фізичні
та юридичні особи повинні укласти договір про відкриття рахунка у цінних
паперах з обраними ними зберігачами.
Для участі у САГК заявник, який має намір придбати акції бездокумен%
тарної форми випуску, подає до філії ДАК «НМАЦ» разом із заявою на при%
дбання пакета акцій ВАТ документ, що містить інформацію про відкритий
рахунок у цінних паперах (номер та дату відкриття рахунка, найменування
та місцезнаходження зберігача).
Інформацію щодо зберігачів можна отримати за місцем подання заяви у
філіях ДАК «НМАЦ».
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До уваги учасників 71Dго спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК), заяви на який приймаються з 3 до 12 серпня 2004 року
Повідомляємо, що:
акції ВАТ «Фаворит» (ЄДРПОУ 2042356) не забезпечені майном
внаслідок рішення арбітражного суду Донецької області від 20.11.2000
№ 1/103 щодо стягнення боргів на майно боржника;
по ВАТ «Кальчицький кар’єр» (ЄДРПОУ 292238) згідно з ухвалою
господарського суду Донецької області від 09.07.2003 № 5/145Б порушено
справу про банкрутство;
ВАТ «Межівський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 951468) згі%
дно з постановою господарського суду Дніпропетровської області від
03.11.2003 № Б29/60/03 визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру;
ВАТ «Бердичівський цукроDрафінадний завод» (ЄДРПОУ 372405)
згідно з ухвалою господарського суду Житомирської області від 23.12.2003
№ 4/9 «Б» порушено справу про банкрутство;
ВАТ «Якимівський ливарноDмеханічний завод «Стандарт»
(ЄДРПОУ 3327718) згідно з ухвалою господарського суду Запорізької
області від 27.03.2003 № 20/39 порушено справу про банкрутство та від%
крито процедуру санації боржника;
ВАТ «Брянківський рудоремонтний завод» (ЄДРПОУ 178713)
згідно з ухвалою господарського суду Луганської області від 23.01.2004
№ 9/1б продовжено процедуру санації боржника;

В АТ « І л л і ч і в с ь к и й р у д о р е м о н т н и й з а в о д » ( Є Д Р П О У
178594) згідно з ухвалою господарського суду Луганської області
від 15.04.2003 № 9/1б продовжено строк процедури санації борж%
ника;
ВАТ «Луганськгеологія» (ЄДРПОУ 1432115) згідно з ухвалою господар%
ського суду Луганської області від 22.08.2003 № 9/149б введено процедуру са%
нації боржника;
ВАТ «Стахановський завод металовиробів» (ЄДРПОУ 14307268)
згідно з ухвалою господарського суду Луганської області від 29.01.2004
№ 10/141б введено процедуру санації боржника;
ВАТ «Лучезарний» (ЄДРПОУ 851577) згідно з ухвалою господарського
суду Луганської області від 18.11.2003 № 9/148б продовжено строк процедури
санації боржника;
ВАТ «Антрацитівське автотранспортне підприємство 10962»
(ЄДРПОУ 3116016) згідно з ухвалою господарського суду Луганської області
від 19.02.2004 № 9/4б порушено справу про банкрутство та введено процедуру
розпорядження майном боржника;
ВАТ «Луганське обласне виробниче сільськогосподарськоDрибоD
водне підприємство» (ЄДРПОУ 476599) згідно з ухвалою господарського
суду Луганської області від 20.02.2004 № 9/135б мирову угоду розірвано, віднов%

лено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпоря%
дження майном боржника;
ВАТ «Благодатне» (ЄДРПОУ 413386) згідно з ухвалою господарсь%
кого суду Одеської області від 02.04.2004 № 32/42%04%2136 порушено
справу про банкрутство та введено процедуру розпорядження майном
боржника;
ВАТ «Кегичівка» (ЄДРПОУ 486356) згідно з постановою господар%
ського суду Харківської області від 24.03.2004 № Б%31/145%03 визнано ба%
нкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;
ВАТ «Славутський завод залізобетонних виробів» (ЄДРПОУ
1373341) згідно з ухвалою господарського суду Хмельницької області від
22.12.2003 № 2/24%Б розпочато санацію боржника;
ВАТ «Матусівський цукровий завод» (ЄДРПОУ 373575) згідно з
постановою арбітражного суду Черкаської області від 27.04.2001
№ 08/3878 визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, а згідно з
ухвалою господарського суду Черкаської області від 23.07.2003 продов%
жено строк ліквідаційної процедури;
ВАТ «Тікич» (ЄДРПОУ 373623) згідно з постановою арбітражно%
го суду Черкаської області від 10.02.2000 № 08/1005 визнано банкру%
том.

2

14 липня 2004 року

№ 27(315)

АУКЦІОН
Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 71-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³
çà ãðîøîâ³ êîøòè (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà)
Код за
ЄДРПОУ

Назва ВАТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Пакет, запропонований
Наяв% Номі% Почат%
до продажу
Розмір
ність нальна кова
статут%
%
індек% ціна ціна Кількість Вартість
ного
сації акції, акції, запропо% за но% статут%
фонду,
нованих міналом, ного
ОФ на грн.
грн.
тис. грн.
акцій, тис. грн. фонду
01.01.95
шт.

Баланс. Забор% Забор%
Кіль% Баланс. Знос
Площа
Знос
при%
гова%
гова%
кість вартість основ%
Обсяг
зе%
основ%
Звітний
період
буток
за
основ%
ність
ність
пра%
продук%
мель%
них
них
звітн. дебітор% креди%
них
ців%
ції,
ної
фондів, фондів,
період,
ська, торська, тис. грн.
ників, фондів,
ділян%
%
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн.
чол. тис. грн.
ки, га

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до якої
нале%
жить
під%
приєм%
ство

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
[00371877] ВАТ «ШПИКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 23614,
ВІННИЦЬКА ОБЛ.,ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РН, СМТ ШПИКІВ
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 14, тел.51487
[00692297] СВАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ
СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ, 24404, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, тел.24165
[00953177] ВАТ «ВАПНЯРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
24261, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РН, СМТ
ВАПНЯРКА, ВУЛ. Г АГАРІНА, 6, тел.32657/31958
[04762586] ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН», 23130, ВІННИЦЬКА
ОБЛ., ЖМЕРИНСЬКИЙ РН, СМТ БРАЇЛІВ, тел.22034
[23059272] ВАТ САМГОРОДОЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІД
ПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», 22163, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
КОЗЯТИНСЬКИЙ РН, С. САМГОРОДОК

929,5

Так

0,25

0,25

24580

6,145

0,66

146,57 За 12міс. 2003р.

924,864

Так

0,25

0,25

369945

92,48625

10,00

5829,402

Так

0,25

0,25

2331761 582,94025

12230,6

Так

0,25

0,25

4892240

79,68

Так

0,25

0,25

5852,975
[00178594] ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ.
КОПЕРНИКА, 24
[00178713] ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 3544,00925
94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. БРЯНКА, ВУЛ. ЩЕТИНІНА,
7, тел.51356

Так

0,25

Так

Так

5,5 ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
(;5.5)

В

192

963 ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ
СПЕРМИ ПЛІДНИКІВ (;963)

В

1906,6

2686,1

1589,3 КРУПА ГОРОХОВА, КОМБІКОРМ
(;1589.3)

В

701,1

70,4

2,7

369,8 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (;369.8)

В

15 11733,9

80,04

9391,4

460,4

908,5

2713,2

51,48 За 12міс. 2003р.

32

1156

49,91

577

6

199

10,00

19,1 За 12міс. 2003р.

5

2421

35,09

849,6

963,2

1223,06

10,00

11,23 За 12міс. 2003р.

42 19312,8

45,43

8773,8

60556

15,139

19,00

3,15 За 12міс. 2003р.

0,25

2294520

573,63

9,80

0,25

0,25

1417603 354,40075

0,25

0,25

1

737,6

80,86

596,4

17

0

5,4

0 РЕМОНТ ТРАКТОРІВ І СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН (;0)

В

127,41 За 12міс. 2003р.

161

12833

63,13

8102

801

924

2781

1136 ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ ТА БУДІ
ВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (;1136)

В

10,00

14,7 За 12міс. 2003р.

288

24760

64,52

15974

2625

5578

11445

В

29,3855

9,51

1,8 За 12міс. 2003р.

13

688

78,92

543

32

1380

830

2497 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКРЕПІВ,
ГІРНИЧОШАХТНОГО ОБЛАД
НАННЯ ТА ЗАПЧАСТИН, РЕМОНТ
ГШО (;2497)
35 БУДІВНИЦТВО ШАХТ (;35)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

[00181036] ВАТ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНИК», 94300, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
М. ПЕРЕВАЛЬСЬК2, ВУЛ. ДОЗОВСЬКОГО, 23,
тел.224608
[00181496] ВАТ «ТРЕСТ»СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД», 94800,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОСІОРА,1
[00476599] ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОРИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
93650, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СТАНИЧНОЛУГАНСЬКИЙ
РАЙОН, СЩЕ ВАЛУЙСЬКЕ, КВ. МОЛОДІЖНИЙ,10,
тел.21658
[00846688] ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ», 93311, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
М. ПРИВІЛЛЯ, ВУЛ. Т. ІВАНОВОЇ, 1, тел.20639
[00851577] ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ», 94623, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,
АНТРАЦИТІВСЬКИЙ РН, С. МАЛОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ.
ЮВІЛЕЙНА, 3
[01432115] ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»1, 91056, М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. К. МАРКСА, 3, тел.23390
[01553497] ВАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД», 91020, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
КРИМСЬКА, 3, тел.555029

308,853

117542

В

1808,776

Так

0,25

0,25

723515 180,87875

10,00

22,879 За 12міс. 2003р.

323

22419

56,95

12767

1101

3389

6543

3357 ПІДРЯДНІ РОБОТИ (;3357)

В

1541,522

Так

0,25

0,25

318517

79,62925

5,17

2656,4 За 12міс. 2003р.

209

19374

69,71

13506

1758

963

3675

1066 ТОВАРНА РИБА (;1066)

В

1297,314

Так

0,25

0,25

1296056

324,014

24,98

2004 За 12міс. 2003р.

80

8179

54,92

4492

115

66

205

7646,023

Так

0,25

0,25

3058390

764,5975

10,00

3661,4 За 12міс. 2003р.

50

9243

53,07

4905

1945

4

1159

84

5854,5

80,39

4706,4

421,2

296,6

1833,5

45,95 26753,9

1249

17520 28984,6

В
В

234,3 ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ (;234.3)

В

55486,1 ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА,
МАРГАРИНУ, СОУСІВ, РИБОПРО
ДУКТІВ (;55486.1)
124 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (;92.8)

В

3223

1026 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИ
ВАННЯ (;1026)

В

947,2

363,9

1740 МОНТАЖНІ РОБОТИ, МАРКЕ
ТИНГ (;1740)

В

875,8

94

132

2234,9 М’ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАР
СТВО (;2234.9)

В

1136,3

1726

6769

1860,2

В

2576,4

497,2

3376,3

6631,1

60,92 17900,9

932,3

2296,3

3325,3

1086,7

22,20

241,2

104,8

7,4

105,5

21,3 ПРИЙМАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ, ПО
ПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНО
ВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (;21.3)
11228,1 ЗАГОТІВЛЯ, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВА
РИН (;11228.1)
4066,3 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВ
РАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВИ
РОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(;4066.3)
69 ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНОМОН
ТАЖНИХ РОБІТ (;69)

95 11654,2

57,79

6734,6

514

644,1

1098,5

989,4 ВИГОТОВЛЕННЯ РИБНОЇ ПРО
ДУКЦІЇ (;989.4), (;), (;)

В

97

70,83

12508

458

1706

1646

1351,6 ВИГОТОВЛЕННЯ ШАХТНОГО
КРІПЛЕННЯ (;1351.6)

В

129 17541,5

73,82 12948,3

2500

539,4

5125,7

В

85 23951,2

60,71 14540,1

179

37,5

1616,4

21657

650

701

2177

1769,8 ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕ
РІАЛІВ (;1769.8)
832,5 МОЛОКО, М’ЯСО, РОСЛИННИЦТ
ВО (;91.4), РОСЛИННИЦТВО
(;741.1)
1108 ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
ВИСОКОКЛАСНОГО ПЛЕМІННО
ГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦЬ (;1108)

0

0,9

0

6

0 РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ
(;0)

В

72,60 12880,7

750,8

290,1

1562,4

0 ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ
( ;0)

В

92,5

2438,9

1724,1

35112,3 ВИРОБНИЦТВО ХЛІБОБУЛОЧ
НИХ, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКА
РОННИХ ВИРОБІВ (;35112.3)

В

2211,902

Так

0,25

0,25

861633 215,40825

9,74

15,56 За 12міс. 2003р.

23385,89

Так

0,25

0,25

6548050 1637,0125

7,00

21,44 За 12міс. 2003р.

[03116016] ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД
ПРИЄМСТВО 10962»2, 94600, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.
АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКА , 21, тел.32696
[14307268] ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»1,
94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ.
ШИРОКА, 5, тел.65272
[21810683] ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
ГАСТЕЛЛО, 40, тел.540128

485,12825

Так

0,25

0,25

1,33675

0,28

7 За 12міс. 2003р.

43

2535,4

70,54

1788,4

258

873,7

919,6

7065,413

Так

0,25

0,25

2825519 706,37975

10,00

11,118 За 12міс. 2003р.

148

11607

59,18

6869

849

239

4314,887

Так

0,25

0,25

1725957 431,48925

10,00

1,22 За 12міс. 2003р.

87

2148,9

54,12

1162,9

57

[00486669] ВАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЛЮБОМИРІВКА», 51663,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
РН, С. СОКОЛІВКА, ВУЛ. ГВОЗДОВСЬКОГО, 1, тел.
821831829
[00951468] ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
52900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,МЕЖІВСЬКИЙ РН,
СМТ МЕЖОВА, ВУЛ. К. МАРКСА, 1, тел.823093706
[00953734] ВАТ «ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», 51220,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., НОВОМОСКОВСЬКИЙ
РН, СМТ ПЕРЕЩЕПИНЕ, ВУЛ. ВАТУТІНА,11, тел.77296
[14308291] ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВ
НИЦТВА»3, 51917, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. АНОШКІНА,181,
тел.46482
[30464961] ВАТ «АГРОПРОМБУДКОМПЛЕКТ», 53200, ДНІПРОПЕТ
РОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЛІСНА, 1А,
тел.41848
[30838017] ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКРИБА», 49127, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОПАРКОВА, 7

7211,9

Так

0,25

0,25

4521860

1130,465

15,67

3964,5 За 12міс. 2003р.

176

12478

62,28

7771

2262

Так

0,25

0,25

904640

226,16

10,00

19,06 За 12міс. 2003р.

2

1732,3

65,59

719,284

Так

0,25

0,25

741405 185,35125

25,77

15,3 За 12міс. 2003р.

66

5477,7

47,03

3520,1

Так

0,25

0,25

1408040

352,01

10,00

5,0377 За 12міс. 2003р.

993,9

Так

0,25

0,25

393560

98,39

9,90

1 За 12міс. 2003р.

4213

Так

0,25

0,25

638080

159,52

3,79

За 12міс. 2003р.

[00176745] ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННОГО 2444,14225
ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ», 86640, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,
М. ТОРЕЗ, ВУЛ . ЗАВОДСЬКА ,1, тел.33285
[00292238] ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР», 87040, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
1040,1
ВОЛОДАРСЬКИЙ РН, С. КАЛЬЧИК, тел.94170

Так

0,25

0,25

880137 220,03425

9,00

15,4 За 12міс. 2003р.

Так

0,25

0,25

247040

61,76

5,94

140,42 За 12міс. 2003р.

[00483493] ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА», 86052,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУВАТСЬКИЙ РН, СЩЕ
НЕТАЙЛОВЕ, тел.53335
[00483547] ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ», 87110,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОАЗОВСЬКИЙ РН, М.
НОВОАЗОВСЬК, ВУЛ. 60РІЧЧЯ СРСР, 84,
тел.21352,22364
[02042356] ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.
АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 62, тел.62424

10366,1

Так

0,25

0,25

4145820

1036,455

10,00

2521 За 12міс. 2003р.

8379,877

Так

0,05

0,05

8338278

416,9139

4,98

17302 За 12міс. 2003р.

227

32526

66,58

199,343

Так

0,25

0,25

79738

19,9345

10,00

1,06 За 12міс. 2003р.

1

0

0,00

6196,0105

Так

0,25

0,25

679996

169,999

2,74

216 За 12міс. 2003р.

52 17742,8

2801,622

Так

0,25

0,25

560326

140,0815

5,00

5,2996 За 12міс. 2003р.

742 15303,9

5347

788 РОСЛИННИЦТВО, ТВАРИННИЦТ
ВО (;788), (;), (;), РОСЛИННИЦ
ТВО (;199.8)
187 ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (;187)

1064 58224,3

В

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

288 29386,5

6

В
В

В

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
17660

В
В

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
[00372405] ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ ЗАВОД»,
13304, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ.
ЧЕРВОНА, 63, тел.92242
[00378595] ВАТ «ЖИТОМИРХЛІБ», 10003, М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 33, тел.374802

45,00

6886,3
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АУКЦІОН
Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Назва ВАТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Пакет, запропонований
Наяв% Номі% Почат%
до продажу
Розмір
ність нальна кова
статут%
Кількість
Вартість
%
індек% ціна ціна
ного
сації акції, акції, запропо% за но% статут%
фонду,
нованих
міналом,
ного
ОФ на грн.
грн.
тис. грн.
акцій, тис. грн. фонду
01.01.95
шт.

Баланс. Забор% Забор%
Кіль% Баланс. Знос
Площа
Знос
при%
гова%
гова%
кість вартість основ%
Обсяг
зе%
основ%
буток за
ність
ність
продук%
мель% Звітний період пра% основ%
них
них
звітн. дебітор% креди%
них
ців%
ції,
ної
фондів, фондів,
період,
ська, торська, тис. грн.
ників, фондів,
ділян%
%
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн.
чол. тис. грн.
ки, га

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до якої
нале%
жить
під%
приєм%
ство

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
[00954142] ВАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
90200, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ.
ДОСТОЄВСЬКОГО 3, тел.23018

430,7

Так

0,25

0,25

156280

39,07

[00852200] ВАТ «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ», 72130, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.,
ПРИМОРСЬКИЙ РН, С. ЄЛИЗАВЕТІВКА, тел.65321

2497,32

Так

0,25

0,25

795248

198,812

7,96

2669

[03327718] ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
«СТАНДАРТ», 72501, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИ
МІВСЬКИЙ РН, СМТ ЯКИМІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,
1, тел.92950

484,68

Так

0,25

0,25

193872

48,468

10,00

8,85

[05407976] ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ОЛЕКСАНДРІВКА», 08319,
КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РН, С. ОЛЕК
САНДРІВКА, тел.52651

7456

Так

0,25

0,25

2679664

669,916

[05455610] ВАТ ПРОЕКТНОВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
«КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ», М. КІРОВОГРАД, ВУЛ.
ОРДЖОНІКІДЗЕ, 2, тел.241443

2136,781

Так

0,25

0,25

1072571 268,14275

12,55

0,72

За 12міс. 2003р.

[05533112] ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», 25006, М. КІРОВОГРАД,
ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 37, тел.553683
[13764236] ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧОТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
«ІНОС» 4 , 28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М.
СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34, тел.
23514

22494,7

Так

0,25

0,25

8998000

2249,5

10,00

20

1171,58

Так

0,25

0,25

468632

117,158

10,00

1,1

[04851048] ВАТ «СІЗАКОР»5, 95720, АКР, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
КРИЛОВА, 155, тел.273264

22045,77

Так

0,25

0,25

8217876

2054,469

[00702328] ВАТ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», 55200,
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПР.
СПОРТИВНИЙ, 8, тел.4 37 52
[00952114] ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБО
ПРОДУКТІВ», 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
СЛОБІДСЬКА,122, тел.298693

233,837

Так

0,25

0,25

235832

58,958

9863

Так

0,25

0,25

9863001 2465,75025

[00413386] ВАТ «БЛАГОДАТНЕ», 67452, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,
РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РН, СМТ ЛИМАНСЬКЕ, ВУЛ.
МЕХАНІЧНА, 2, тел.31037

4809,3

Так

0,25

0,25

1622667 405,66675

[13943223] ВАТ «НОВОСАНЖАРСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
39300, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., СМТ НОВІ САНЖАРИ, ВУЛ.
ЧКАЛОВА, 81, тел.91854

168,875

Так

0,25

0,25

5

0,00125

[01353663] ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
БУДІВНИЦТВА», 35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.
ЗДОЛБУНІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4, тел.2101

1759,118

Так

0,25

0,25

675500

168,875

9,60

2,3

[25315029] ВАТ «ДУБРОВИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ», 34100,
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. НОВА,
15, тел.22076

1310,775

Так

0,25

0,25

498110

124,5275

9,50

1,77

[00372925] ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД», 40005,
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СУМИ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА,
4, тел.220137

14388,336

Так

0,25

0,25

5755014 1438,7535

10,00

32,62

[00386991] ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», 40324,
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМСЬКИЙ РН, С.
ХРАПІВЩИНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2А, тел.291551
00955851] ВАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
42070, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, РОМЕНСЬКИЙ РН, С.
БІЛОВОДИ, П/В БОБРИК, тел.93807
[01350156] ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»,
41600, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КОНОТОП, ВУЛ.
КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1, тел.42232

2898,253

Так

0,25

0,25

1159140

289,785

10,00

4636

3043,269

Так

0,25

0,25

1632852

408,213

13,41

2394,302

Так

0,25

0,25

953452

238,363

9,96

6,51

[02968487] ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ
ТКАЦТВО», 41300, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, М.
КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 38, тел.51175

2964,864

Так

0,25

0,25

1182905 295,72625

9,97

6,36

[00213799] ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
«УКРЕЛЕКТРОМАШ», 61005, М. ХАРКІВ,
МОСКОВСЬКИЙ РН, ВУЛ. ІСКРИНСЬКА, 37, тел.
214550
[00412458] ВАТ «САД», 62406, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ
РН, С. ЗАТИШШЯ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 5, тел.7475177
[00486356] ВАТ «КЕГИЧІВКА», 64032, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,
КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНЕ, тел.21684

436,98

Ні

0,25

3,931

6184,864

Так

0,25

4032,08

Так

0,25

942,372

Так

0,25

9,07

7,9

За 12міс. 2003р.

ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА
ТА К/КОРМІВ (;283.4)

В

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА
(;1125.2), ПРОДУКЦІЯ ТВАРИН
НИЦТВА (;284.4), (;)
0 АРМАТУРА ПАРОВОДЯНА (0;0),
НАСОСИ ЦЕНТРОБІЖНІ (0;0)

В

43

4598,3

60,23

2769,6

204,5

1430,7

1560,4

283,4

За 12міс. 2003р.

141

24409,1

59,15

14437,5

39,4

76,9

253,6

1409,6

За 12міс. 2003р.

12

4304,3

44,69

1923,5

123,2

3,8

291,1

352

36766

42,47

15616

409

380

2349

709

М’ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАР
СТВО (;709)

В

172

3395,8

38,79

1317,2

74

232,4

451,4

2995,3

В

За 12міс. 2003р.

19

2807,3

57,42

1612

23,5

388,1

82,1

56,4

За 12міс. 2003р.

15

1918,5

65,71

1260,6

286,6

11,9

182,5

177

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
ПРОЕКТНОКОШТОРИСНОЇ ДО
КУМЕНТАЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ
(;2995.3)
РИБОПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕРОБ
ЛЕННЯ СОЇ, ВИРОБНИЦТВО КРУ
ПИ, МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ (;56.4)
МЕТАЛУРГІЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ
МЕТАЛУ (;177)

98

25202,8

16,59

4182,3

255,2

195,5

425,9

2523,3

ТРУБИ
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ
(306Т;2471.1), ПЛІВКА ПОЛІЕТИ
ЛЕНОВА (10.5 Т.;52.2)

В

СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУК
ТИВНОГО СТАДА КОРІВ, ВИРОБ
НИЦТВО СПЕРМИ БИКІВ. (;73)
ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ХЛІБОПРОДУКТІВ, КОМБІ
КОРМІВ; ВИРОБНИЦТВО, ЗАГО
ТІВЛЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБ
ЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬ
СЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРО
ДУКЦІЇ (;46362.4)

В

ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА, ОВОЧІВ,
ПЛОДІВ ТА ВИНОГРАДАРСТВО
(;2321.8)

В

МЕБЛІ КОРПУСНІ (;155.9)

В

НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІ
КИ В КОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄ
МСТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ
(;129)
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ТОВАРІВ ГОСПОДАРЧОПОБУ
ТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (;291.2)

В

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ (;51.6), ВИРОБ
НИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;121.9), ВИРОБНИЦТВО ТА РЕ
АЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ (;924.5)
ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА, НАСІННЯ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (;4664.9)

В

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

В

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
8,98

15,3

За 12міс. 2003р.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

В
В

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
9,32

7,8

За 12міс. 2003р.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
25,21

61,2

За 12міс. 2003р.

25

625

77,60

485

67

53

95

73

25,00 21,344

За 12міс. 2003р.

305

39372,2

46,11

18155,1

6789

13197

14028,9

46362,4

21

14725,1

56,11

8262

4674

183,5

2705,1

2321,8

73

326,7

61,37

200,5

55,9

18,1

108,9

155,9

За 12міс. 2003р.

31

4489

76,59

3438

134

186

20

213

За 12міс. 2003р.

64

3614,2

76,09

2750,2

142

5,7

130,6

291,2

За 12міс. 2003р.

144

10002

90,40

9042

853

220

227

1098

За 12міс. 2003р.

348

9331,4

58,59

5467,2

232,6

417,1

292,7

4664,9

6 За 12міс. 2003р.

202

24031,1

58,45

14045,7

192,2

8488,6

3054,6

18840,5

ЗАГОТІВЛЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЗЕР
НОВИХ КУЛЬТУР (;18840.5)

В

За 12міс. 2003р.

80

4624,2

56,93

2632,5

0,7

191,3

666,4

502,4

В

За 12міс. 2003р.

85

7105

62,15

4416

2

47

161

1269

ВИРОБНИЦТВО ВІКОННИХ ТА
ДВЕРНИХ БЛОКІВ (;427.04),
ІНШІ СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА ПО
СЛУГИ (;75.36)
ВИГОТОВЛЕННЯ МАХРОВИХ
ВИРОБІВ (;605.3), ВИГОТОВ
ЛЕННЯ РУШНИКІВ ТА ДЕКОРА
ТИВНОТКАНИХ ПОКРИВАЛ
(;368.01), ІНША ПРОДУКЦІЯ
(;295.69)

За 12міс. 2003р.

929

63263,9

63,78

40352,5

787

3568,5

2025,6

33878,5

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИ
ГУНІВ (127639 ШТ;24076.7), ВИ
РОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ
(56740 ШТ;9705.3)
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ СА
ДІВНИЦТВА (;6812.2)
КОНЯРСТВО, М’ЯСНЕ ТА МО
ЛОЧНЕ СКОТАРСТВО, ТОРГІВЛЯ
(;312.1)
ВНЕСЕННЯ, ДОСТАВКА МІНЕ
РАЛЬНИХ ДОБРИВ (;7.1)

В

В

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
8,44

2202

За 12міс. 2003р.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
0,00

3,5

За 12міс. 2003р.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

В

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

В

В

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

[05491072] ВАТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», 62300,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РН, М. ДЕРГАЧІ,
ВУЛ. ЛОЗОВСЬКА, 130, тел.30259"

123678

30,9195

7,08

10,2

0,25

187170

46,7925

0,76

1873

За 12міс. 2003р.

166

15974

58,42

9331,8

61,5

2274,2

3136,5

6812,2

0,25

1610080

402,52

9,98 6829,2

За 12міс. 2003р.

30

26536,8

53,59

14222,3

842

533,5

1463,9

312,1

0,25

376920

94,23

За 12міс. 2003р.

14

5688,9

44,26

2518

30,9

27,9

180,3

7,1

10,00

12,97

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294D33D28

В
В
В
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АУКЦІОН
Продовження таблиці

Код за
ЄДРПОУ

Назва ВАТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

[05491089] ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»,
64400, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РН, СМТ
ЗАЧЕПИЛІВКА, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 15, тел.51257
[05491161] ВАТ «АГРОБІЗНЕСНВ», 63200, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РН, СМТ НОВА ВОДОЛАГА,
ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1, тел.22249

Пакет, запропонований
Наяв% Номі% Почат%
до продажу
Розмір
ність нальна кова
статут%
Кількість
Вартість
%
індек% ціна ціна
ного
сації акції, акції, запропо% за но% статут%
фонду,
нованих
міналом,
ного
ОФ на грн.
грн.
тис. грн.
акцій, тис. грн. фонду
01.01.95
шт.

Баланс. Забор% Забор%
Кіль% Баланс. Знос
Площа
Знос
при%
гова%
гова%
кість вартість основ%
Обсяг
зе%
основ%
буток за
ність
ність
продук%
мель% Звітний період пра% основ%
них
них
звітн. дебітор% креди%
них
ців%
ції,
ної
фондів, фондів,
період,
ська, торська, тис. грн.
ників, фондів,
ділян%
%
тис. грн.
тис. грн. тис. грн. тис. грн.
чол. тис. грн.
ки, га

Основні види продукції
(послуг) (натуральні
показники; грошові
показники, тис. грн.)

Група,
до якої
нале%
жить
під%
приєм%
ство

3727,717

Так

0,25

0,25

679800

169,95

4,56

10,85

За 12міс. 2003р.

7

5957,5

47,81

2848,2

620,3

198,9

56,7

72,8

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО
СЛУГИ, КРІМ ВЕТЕРИНАРНИХ
(;72.8)

В

5258,951

Так

0,25

0,25

679800

169,95

3,23

16,3

За 12міс. 2003р.

23

6531

53,33

3483,1

254,4

65

271,4

203,1

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
(;203.1)

В

7957,7

Так

0,25

0,25

3183080

795,77 10,00

32,62

За 12міс. 2003р.

38

12724,3

43,34

5515

748

1146,4

2653

18,1

В

3214,9

Так

0,25

0,25

1285960

321,49 10,00

1,72

За 12міс. 2003р.

16

4262,7

39,55

1685,8

180,2

70,5

39,8

98,9

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ І
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
(;18.1)
КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ
ВОДОПОСТАЧАННЯ (;98.9)

2131,8

Так

0,25

0,25

852720

213,18 10,00

2,49

За 12міс. 2003р.

10

2080,4

41,23

857,8

92,1

270,6

122,4

14,7

Так

0,25

0,25

5200

0,63

За 12міс. 2003р.

16

1495,4

48,88

730,9

49,9

3

5

28,3

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕН
НЯ (;14.7)
ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ (;28.3)

В

1006

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ПРОДУКЦІЯ (;358)

В

(;)

В

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ, МЕДИЧНІ
ЛІЖКА, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА
ІНШЕ (;3052.3)

В

НАДАННЯ ПОСЛУГ (;0)

В

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРО
ДУКЦІЇ (;0.1)
ВИРОБНИЦТВО, ЗБЕРІГАННЯ,
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ (;2624)
ПОСЛУГИ МЕЛІОРАТИВНОГО
БУДІВНИЦТВА (;168.1), (;0)

В

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
[14312499] ВАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ», 75100,
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 1, тел.23801
[30704866] ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК», 75100, ХЕРСОНСЬКА
ОБЛ. М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1,
тел.23301
[30704892] ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М.
ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1
[30704929] ВАТ «МЕТАЛІСТ», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. М.
ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, тел.23801

1,3

0,13

В

В

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
[00488993] ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ», 31312, ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РН, С.ОЛЕШИН, тел.
23828
[01373341] ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ», 30036, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТА,
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 2, тел.22055
[22776959] ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
«ЕЛЕКТРОН»6, 32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.
КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ХАРЧЕНКА, 22Б,
тел.33312

4852,6

Так

0,25

0,25

970201 242,55025

5,00

4362

За 12міс. 2003р.

28

29528

52,39

15469

215

775

1813

358

6080,87

Так

0,25

0,25

2432348

608,087 10,00

22,7

За 12міс. 2003р.

15

5407,8

60,58

3276,1

113

394,5

2681,6

0

39866,4

Так

0,25

0,25

7879114 1969,7785

17,16

За 12міс. 2003р.

526

70819,4

66,65

47201,3

2057

467,4

2512,7

3052,3

1591

Так

0,25

0,25

1574681 393,67025 24,74

171,4

За 12міс. 2003р.

324

12112,9

67,35

8158,3

322,4

532

2030,3

0

4,94

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
[00373575] ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20600,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ РН, С. МАТУСІВ,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, тел.631096
[00373623] ВАТ «ТІКИЧ», 19200, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
ЖАШКІВСЬКИЙ РН, С. ЧЕРВОНИЙ КУТ, тел.22141
[00387499] ВАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БЕРЕЗИНО», 19273, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
ЖАШКІВСЬКИЙ РН, С. ЧЕРВОНИЙ КУТ, тел.49298
[01034969] ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕ
ЛІОРАТОР», 18003, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МОЛОТКОВА,
87, тел.640409
[03119463] ВАТ «УМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ
ЄМСТВО 17155», 20300, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. УМАНЬ,
ВУЛ . ЕНЕРГЕТИЧНА, 11, тел.22541
[03120288] ВАТ «ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД
ПРИЄМСТВО 17137», 20400, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
М.ТАЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 119, тел.22301
[21361759] ВАТ «МАНЬКІВСЬКИЙ САНАТОРІЙ ТА ДИТЯЧИЙ
ЛІКУВАЛЬНООЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КОЛОС», 20100,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,МАНЬКІВСЬКИЙ РН, СМТ
МАНЬКІВКА, ВУЛ. ЛІСОВА,1, тел.61868
[21381265] ВАТ «ДИТЯЧИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР
«ОЛІМПІЯ», 20640, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ
РН, С. КРИМКИ, тел.55070

6435

Так

0,25

0,25

6334200

1450,33

Так

0,25

0,25

87160

1941,5

Так

0,25

0,25

355,5

Так

0,25

199,5

Так

3970,6

1583,55 24,61

215,6

За 12міс. 2003р.

413

16916

52,84

8938

0

643

13878

0,1

1,50 2746,5

За 12міс. 2003р.

376

11323

53,00

6001

696

564

1117

2624

776600

194,15 10,00 0,9182

За 12міс. 2003р.

76

3657,3

60,67

2219

117,4

49,1

234,6

168,1

0,25

142200

35,55 10,00 4,3895

За 12міс. 2003р.

217

1719,4

77,95

1340,2

126,1

145

32,4

522,7

ПЕРЕВЕЗЕННЯ (;522.7)

В

0,25

0,25

79800

19,95 10,00

4

За 12міс. 2003р.

176

2637,7

77,90

2054,8

106,1

71,4

113

1639

АВТОПОСЛУГИ ГРУЗОВІ (;1639)

В

Так

0,25

0,25

1221612

7,69 7,9456

За 12міс. 2003р.

83

5605,1

33,11

1855,7

441,7

142,7

220,7

1456,3

САНАТОРНОМЕДИЧНІ ПОСЛУ
ГИ (;1456.3)

В

878,7

Так

0,25

0,25

351480

За 12міс. 2003р.

13

513,7

36,07

185,3

52,1

93,5

35,5

105,7

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПРА
ЦІВНИКІВ ГОСПОДАРСТВ (НА
ДАННЯ ПОСЛУГ) (;105.7)

В

234,06

Так

0,25

0,25

46812

Так

0,25

0,25

1431560

ТОРГІВЛЯ ВЕТЕРИНАРНИМИ
ПРЕПАРАТАМИ (;635.3)
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (;0)

В

3578,9

282

Так

0,25

0,25

13044

Ні

0,25

4,43

94792

Так

0,25

0,25

9525268

21,79

305,403

87,87 10,00

2,3

В

В

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
[00727305] ВАТ «ЧЕРНІГІВЗООВЕТПРОМПОСТАЧ», 14021, М.
ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КУРСЬКА, 36, тел.25048
[04371845] ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», 251350,
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ
НАРОДІВ, тел.52194
[05491913] ВАТ «НОВГОРОДСІВЕРСЬКИЙ «РАЙАГРОХІМ»,
16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. НОВГОРОД
СІВЕРСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 23, тел.21570
[14310951] ВАТ «АГАТ», 15100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, М. ГОРОДНЯ,
ВУЛ.1 ТРАВНЯ, 46, тел.21714

236,98

11,703

5,00

1,354

За 12міс. 2003р.

28

763,8

53,53

408,9

128

11,2

59

635,3

357,89 10,00

16

За 12міс. 2003р.

14

22149,1

66,01

14621,7

4107

179

1560,4

0

1,16

6,28

За 12міс. 2003р.

45

3297,6

73,15

2412,1

10

745,2

446,4

132,3

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО
СЛУГИ (;132.3)

В

23,698 10,00

11

За 12міс. 2003р.

19

19266,7

59,37

11438,1

524,7

203,6

301,4

0,1

ОБСЯГ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(;0.1)

В

148

55239,9

30,90

17068,1

1575

245,7

186,4

2079,2

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
(;2079.2)

В

3,261

В

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
[02574248] ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В 48851,4285
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ – ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ», 58017, М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
КОМАРОВА, 13А, тел.47518

2381,317

4,87

2,7

За 12міс. 2003р.

Усього по Україні: 75

Відомості про зберігачів акцій ВАТ*
№
пор.

Код за
ЄДРПОУ

Çáåð³ãà÷

Адреса

Дозвіл на здійснення
професійної депозитарної діяльності
Номер дозволу

Дата видачі
дозволу

Рахунок у цінних паперах органу
приватизації
Номер
рахунка

Дата видачі
рахунка

1

9807750

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк»

61005, м. Харків, просп. Московський, 60,
тел. (0572) 219212, 282620

Серія АА 604091

06.01.2004

№ 003279

24.12.99

2

21842884

ТОВ «ЛФЦБРОК»

91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 119, тел. (0642) 344170

Серія АА 240730

10.10.2001

№ 003007

15.12.99

3

25006044

ТОВ «Дилерська контора «Укрінвест»

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а,
тел./факс (0562) 3704406, 3704409

Серія АА 241969

12.11.2001

№ 003022

02.12.99

4

14305909

Акціонерний поштовопенсійний банк «Аваль»

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. 2969226

Серія АА 604003

02.12.2003

№ 500021

18.02.2000

5

19017842

ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк»

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5, тел. 4900609

Серія АА 558460

18.03.2003

№ 003087

03.11.99

6

22335534

ТОВ «Підприємство «РосанЦінні Папери»

79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135
тел. (0322) 225387, факс (0322) 422052

Серія АА 240804

16.10.2001

№ 003055

06.12.99
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АУКЦІОНИ
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО
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ГРУПА Д

Підлягають приватизації шляхом викупу
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
48%квартирний житловий будинок за адресою: Чернівець%
ка обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 2.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом
Викуп
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Майданчикова каналізація за адресою: Волинська обл., смт
Стара Вижівка, вул. Володимирська, 115. Приватизовано
юридичною особою за 2 400 грн., у т. ч. ПДВ — 400 грн.
Позамайданчиковий водопровід за адресою: Волинська
обл., смт Стара Вижівка, вул. Володимирська, 115. Привати%
зовано юридичною особою за 1 122 грн., у т. ч. ПДВ — 187
грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вертикальне планування території перед заводом за ад%
ресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка. Прива%
тизовано юридичною особою за 39 554,40 грн., у т. ч. ПДВ —
6 592,40 грн.
Викуп під розбирання
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Школа за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р%н, с.
Мала Кошелівка, вул. Гоголя, 56б. Приватизовано юридич%
ною особою за 2 737,20 грн., у т. ч. ПДВ — 456,20 грн.
Аукціон
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Пункт технологічного обслуговування за адресою: Київська
обл., м. Славутич. Приватизовано фізичною особою за
4 637,00 грн., у т. ч. ПДВ — 927,40 грн.
Громадський туалет поз. 47 в ЗМЦ за адресою: Київська
обл., м. Славутич. Приватизовано фізичною особою за 550,00
грн., у т. ч. ПДВ — 110,00 грн.
2%поверховий 3%кімнатний котедж з гаражем МБК%6 поз.
19 за адресою: Київська обл., м. Славутич. Приватизовано
фізичною особою за 9 263 грн., у т. ч. ПДВ — 1 852,60 грн.
28%квартирний житловий будинок за адресою: Київська
обл., смт Володарка, вул. Коцюбинського. Приватизовано
юридичною особою за 500,00 грн., у т. ч. ПДВ — 100,00 грн.
60%квартирний житловий будинок за адресою: Київська
обл., смт Димер, вул. Леніна, 79а. Приватизовано юридич%
ною особою за 1 026,00 грн., у т. ч. ПДВ — 205,20 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лікарня на 120 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань в
зміну, що знаходиться на балансі відділу капітального будів%
ництва при Стрийському міськвиконкомі, за адресою: Львів%
ська обл., м. Стрий, вул. О. Кобилянської, 2а. Приватизовано
юридичною особою за 690 000 грн., у т. ч. ПДВ — 115 000,00
грн.
Основний виробничий корпус (блок ВК, АПК, в’язальний
та фарбувальний цехи), що знаходиться на балансі Дирекції
по будівництву фабрики верхнього спортивного трикотажу,
за адресою: Львівська обл., Миколаївський р%н, м. Н. Розділ,
вул. Ходорівська, 6. Приватизовано юридичною особою за
350 000 грн., у т. ч. ПДВ — 59 166,67 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок за адресою: Хмельницька обл., м. Ше%
петівка, Н. Волинське шосе, 24а (163%й км). Приватизовано
юридичною особою за 3 445,20 грн., у т. ч. ПДВ — 574,20 грн.
Аукціон під розбирання
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Елеватор місткістю 18 тис. тон, що знаходиться на балансі
ВАТ «Гайворонський комбінат хлібопродуктів», за адресою:
Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воєводіна, 1. Прива%
тизовано юридичною особою за 169 400 грн., у т. ч. ПДВ —
28 233,33 грн.
Конкурс
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
10%поверховий 80%квартирний житловий будинок, що зна%
ходиться на балансі ВАТ «Львівський керамічний завод», за
адресою: м. Львів, вул. Роксоляни, 51. Приватизовано юри%
дичною особою за 15 416,67 грн.

Пропонуються до продажу
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання — цегельного
завода, що знаходиться на балансі
ВАТ «Племінний завод «Розовський»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00483547.
Назва об’єкта: цегельний завод, що знаходиться на бала%
нсі ВАТ «Племінний завод «Розовський».

l

5

КОНКУРСИ

Адреса: Донецька обл., Новоазовський район, с. Маркіне.
Ступінь будівельної готовності — 55%.
Будівництво проводилося з 1991 до 1996 рр.
Виконано: земельні роботи — 100%, фундамент — 100%,
зведено стіни (металоконструкції — профільтрований настил),
дах, вимурована піч — готовність 90%, збудована котельня
(бетонні блоки), будівля АБК (зведено фундамент, перший
поверх з цегли), обладнання демонтовано.
Загальна площа земельної ділянки, відведена під об’єкт —
4,9 га.
Початкова вартість продажу об’єкта 29 055 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом двох років після укла%
дення договору купівлі%продажу; забезпечити додержання
правил техніки безпеки та санітарно%екологічних норм, пе%
редбачених законодавством України; здати земельну ділян%
ку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі; покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову; забороняється про%
даж об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташований,
на термін розбирання об’єкта і здійснення повних розрахун%
ків за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Донецькій області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 2 905,5 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держ%
майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець%
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержу%
вач — Регіональне відділення Фонду держмайна України по
Донецькій області.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Dй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00,
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
Спеціалізована Донецька товарна біржа «Меркурій».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304%75%27.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні дитячого садкаDясел
на 280 місць
Назва об’єкта: дитячий садок%ясла на 280 місць.
Балансоутримувач: СО ВАТ «Донбасенерго» ВЕП «Луган%
ськкомуненерго».
Адреса: Луганська область, Станично%Луганський район,
смт Петрівка.
До складу об’єкта входять: 2%поверхова будівля дитячого
садка, підсобне приміщення, огорожа.
По будівлі дитячого садка виконано: фундамент і стіни під%
валу із збірних залізобетонних конструкцій — 100%, стіни
будівлі із силікатної цегли — 100%, перекриття із збірних
залізобетонних конструкцій — 100%, покрівля — 4%шарова
рубероїдна на бітумній мастиці — 100% (має дефекти до
50%), цементна підлога другого поверху — 100%, оздоблю%
вальні роботи першого поверху — 50%, другого — 90%. Буді!
вельна готовність — 47%.
Підсобне приміщення виконано із силікатної цегли.
Огорожа виконана із залізобетонних плит по всьому пери%
метру, окрім фасаду, де встановлені тільки залізобетонні сто%
вбці. Площа земельної ділянки під забудову — 1,2 га.
Початкова вартість продажу об’єкта — 5 618 грн.
Засоби платежу — грошові кошти.
Умови продажу об’єкта: розбирання будівель протягом 3
років з дати підписання договору купівлі%продажу, додер%
жання умов здачі земельної ділянки органам місцевого са%
моврядування, забезпечення вимог екологічної безпеки, охо%
рони навколишнього природного середовища під час роз%
бирання.
Початкова ціна об’єкта визначена без вартості земельної
ділянки.
Питання землекористування вирішує новий власник з ор%
ганом місцевого самоврядування згідно з чинним законо%
давством.
Термін приймання заяв закінчується за 3 дні до дати про%
ведення аукціону.
Аукціон буде проведено о 10Dй годині 16 серпня 2004
року філією «Луганський аукціонний центр» ДАК НаціоD
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. ЛуD
ганськ, вул. Октябрська, 43.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання про%
токолу аукціону або укладання договору купівлі%продажу об’%
єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від
кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37183506900001 УДК у Луганській області, МФО 804013,
код 13398493 (для Регіонального відділення ФДМУ по Луган%
ській області). Грошові кошти в розмірі 562 грн., що стано%
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно%
сяться на р/р № 37316006000535 УДК у Луганській області,
МФО 804013, код 13398493 (для Регіонального відділення
ФДМУ по Луганській області).
Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівни%

цтва можна отримати за тел./факс 53%13%36 у Регіональному
відділенні Фонду держмайна України по Луганській області
за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, к. 208.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні котельні
Назва об’єкта: котельня, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дніпробугводбуд».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Очаків.
Відомості про об’єкт: будівля котельні, будівля хімпідгото%
вки, насосний розчинний вузел — каркас будівель з стінових
панелей на блочному фундаменті перекрито плитами; резе%
рвуар з залізобетонних плит; будівля мазутно%насосної стан%
ції — цегляна будівля.
Ступінь будівельної готовності: 30%.
Початкова вартість продажу об’єкта: 38 200 грн.
Умови продажу: завершити будівництво без збереження
профілю та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти ро%
ків від дати нотаріального посвідчення договору купівлі%
продажу; забороняється відчуження об’єкта до моменту за%
вершення будівництва та введення його в експлуатацію; за%
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію; оформлення докумен%
тації на право землекористування здійснюється покупцем в
установленому законодавством порядку; покупцю об’єкта може
надаватися розстрочка платежу, згідно з законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в УДК по Миколаївській області, МФО
826013, ЄДРПОУ 20917284.
Грошові кошти в сумі 3 820 грн., що становить 10% від по%
чаткової вартості продажу об’єкта вносяться на р/р №
37318006000049 в Управлінні Державного казначейства по
Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, в конференцDзалі Регіонального відділення ФДМУ
по Миколаївській області, об 11.00.
Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється з 8.00
до 17.00, кінцевий термін — за три дні до початку аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь%
ка обл., м. Очаків.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об%
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, кімн. 12, тел. (0512)
47%03%81, 47%84%59.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — учбовоDвиробничих майстерень СПТУD25
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: учбово%виробничі майстерні СПТУ%25.
Місцезнаходження об’єкта: 35200, Рівненська область, смт
Демидівка, вул. Миру, 144.
Балансоутримувач: УКБ Рівненської обласної державної ад%
міністрації, м. Рівне, вул. Кавказька, 9а, код за ЄДРПОУ
04014022.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: виконано фунда%
мент, частково перекриття, стіни, вікна, інженерне обладнан%
ня. Початок будівництва — ІV квартал 1994 р., припинення —
ІV квартал 1997 р.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Ступінь будівельної готовності: 40%.
Початкова вартість продажу об’єкта: 222 268,66 грн.
Умови продажу: завершення будівництва та введення в екс%
плуатацію об’єкта протягом 3 років від дня підписання акта
приймання%передачі; можлива зміна первісного призначен%
ня об’єкта; заборона продажу об’єкта та земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт, до моменту завершення будів%
ництва і введення його в експлуатацію, та до моменту здійс%
нення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт. У
разі неможливості завершення будівництва в установлені
строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завер%
шення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу
приватизації та органу місцевого самоврядування з укла%
данням додаткової угоди; питання землекористування новий
власник вирішує самостійно з органами місцевого самовря%
дування згідно з чинним законодавством України; забезпе%
чення вимог техніки безпеки, охорони навколишнього сере%
довища під час добудови та подальшого введення в експлу%
атацію об’єкта; покупець зобов’язаний сплатити продавцю
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та
проведенням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від
підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, під%
писаним трьома незаінтересованими особами, позбавляєть%
ся права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який
визнаний переможцем, але відмовився від підписання дого%
вору купівлі%продажу, відшкодовує органу приватизації вар%
тість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та
проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об%
ласті.
Грошові кошти в розмірі 22 226,87 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вно%
сяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській
області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року вклю%
чно до 17.15.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294D33D13
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АУКЦІОНИ
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11Dй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипD
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове%
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста%
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 63%58%19, 26%25%56.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
форми власності — клубуDпобутового корпусу
(із зменшенням ціни на 15%)
Назва об’єкта: клуб%побутовий корпус.
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Склад основних об’єктів: незавершене будівництво двох%
поверхової будівлі з цокольним приміщенням, прибудованої
до адмінбудинку ВАТ «Тернопільське АТП%16154».
По об’єкту виконано: фундаменти з бетонних блоків, кладку
стін цокольного, першого та другого поверхів, перекриття,
зроблено повністю рулонну покрівлю, встановлено віконні і
дверні блоки. Будівля оштукатурена, крім задньої зовнішньої
стіни, частково зроблені малярні роботи та підлоги. Зовнішні
комунікації відсутні, але є наявні на території ВАТ «Тернопіль%
ське АТП%16154».
Ступінь будівельної готовності — 98%.
Площа земельної ділянки — 0,0998 га.
Початкова вартість продажу об’єкта (зменшена на
15%) — 525 305,10 грн.
Умови продажу: без збереження первісного призначення
об’єкта; строк завершення будівництва — п’ять років з мо%
менту підписання акта приймання%передачі об’єкта; строк
введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з моменту під%
писання акта приймання%передачі об’єкта; заборона відчу%
ження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, до моменту завершення будівництва та введення
його в експлуатацію; протягом двох років, з моменту підпи%
сання акта приймання%передачі об’єкта переоформити до%
кументи на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом
двох років з моменту підписання акта приймання%передачі
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо пе%
реоформлення права забудовника на об’єкт; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ%
ного середовища під час добудови об’єкта та подальшого
введення його в експлуатацію; покупець відшкодовує витра%
ти на проведення незалежної оцінки; у випадку відмови поку%
пця від підписання протоколу аукціону, сплачені грошові кош%
ти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не
повертаються. Учасник аукціону позбавляється права на по%
дальшу участь в цьому аукціоні. У випадку відмови покупця
від підписання договору купівлі%продажу, сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не
повертаються.
Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час роз%
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одер%
жувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Тернопіль%
ській області р/р № 37187501900001 в банку УДК у Тернопіль%
ській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 52 530,51 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, вно%
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Тернопільській
області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у Тернопільсь%
кій області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аук%
ціону.
З об’єктом можна ознайомитись за адресою: м. Тернопіль,
вул. Гайова, 8.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в пресі.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ%
не відділення Фонду державного майна України по Терно%
пільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352)
25%39%88.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні солодовні
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — соло%
довня.
Адреса: Хмельницька обл., Кам’янець%Подільський р%н, с.
Довжок, вул. Унявко, 1.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький
спиртовий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’яне%
ць%Подільський р%н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: споруда різновисотна — двопо%
верхова частина 18х48 м, висота 12 м; 5%поверхова частина
18х6 м, висота 18 м. Фундаменти — бетонні подушки, бетонні
блоки. Стіни цегляні. Перекриття — з/б плити. Покриття —
три шари руберойду по утепленню з граншлака. Дерев’яні
двірні та віконні заповнення. Підлога — цементна стяжка по
бетону. Зовнішнє оздоблення — керамічна плитка. Водопо%
стачання з артезіанської свердловини. Змонтована вентиля%
ція, транспортер та установка РХДМ для зерна.
Земельна ділянка окремо не відведена.
Будівництво здійснювалось з 1979—1995 р.
Початкова вартість об’єкта: 206 682 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без
збереження первісного призначення; забезпечення санітар%
но%екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення йо%
го в експлуатацію; оформлення документації на право земле%
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користування здійснюється покупцем в установленому зако%
нодавством порядку; відшкодування витрат, пов’язаних з під%
готовкою об’єкта до приватизації .
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ пере%
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме%
льницький, МФО 815013.
Грошові кошти (застава) в розмірі 20 668,2 грн., що стано%
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, пере%
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме%
льницький, МФО 815013.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні до
15 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 19 серпня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (8249)
7%42%20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць%
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79%56%16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні прирельсової бази
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — при%
рельсова база.
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець%Подільський, вул.
Маршала Харченко, 2а.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький
спиртовий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’яне%
ць%Подільський р%н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: будівля прохідної із цегли розмі%
ром 12х12 м, фундаменти з/б, перекриття — з/б плити, по%
крівля — три шари руберойду, підлога — цементна стяжка по
бетону, віконні та дверні отвори дерев’яні. Ступінь будівель%
ної готовності — 80%;
будівля зерноскладу різновисотна. Одна частина однопо%
верхова, розміром 66х18 м, висота до перекриття ферм —
5 м, стіни цегляні, фундаменти з/б, перекриття з/б плитами.
Ступінь будівельної готовності — 70%. Друга частина згідно
з проектом 3%поверхова, розміром 9х18 м, висотою з пере%
криттям 4,8 м. Фактично наявні стіни двох поверхів, пере%
криття першого поверху. Ступінь будівельної готовності —
25%;
будівельний майданчик обнесений огорожею із бетонних
плит, ступінь будівельної готовності — 100%. Автомобільні
дороги висипані щебенем, ступінь будівельної готовності —
30%. Залізнична колія довжиною 170м від стрілочного пере%
воду до тупика. Ступінь будівельної готовності — 100%. Роз%
вантажувальна рампа із бетонних блоків довжиною 36м, ви%
сотою 1,2м. Ступінь будівельної готовності — 30%. Залізобе%
тонні опори лінії електропередач. Ступінь будівельної готов%
ності — 100%. Внутрішня каналізаційна мережа. Ступінь бу%
дівельної готовності — 50%.
Земельна ділянка: 1,4 га.
Будівництво здійснювалось з 1983—1997 р.
Початкова вартість об’єкта: 451 755 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без
збереження первісного призначення; забезпечення санітар%
но%екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення йо%
го в експлуатацію; оформлення документації на право земле%
користування здійснюється покупцем в установленому зако%
нодавством порядку; відшкодування витрат, пов’язаних з під%
готовкою об’єкта до приватизації.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ пере%
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме%
льницький, МФО 815013.
Грошові кошти (застава) в розмірі 45 175,5 грн., що стано%
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, пере%
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме%
льницький, МФО 815013.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні до
15 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 19 серпня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (8249)
7%42%20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць%
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79%56%16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лікероDгорілчаного заводу
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — ліке%
ро%горілчаний завод.
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець%Подільський, вул.
Пархоменка.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький
спиртовий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’яне%
ць%Подільський р%н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: будівля овочесховища — однопо%

верхова, розміром 96х60 м, висота — 6 м, фундаменти під
колони стаканного типу, каркас — з/б колони, заповнення стін
— навісні з/б плити, перекриття — з/б плити. Ступінь буді%
вельної готовності — 30%;
будівля складу готової продукції — одноповерхова, каркас%
ного типу розміром 48х36 м, висота до перекриття — 6 м,
сітка колон 12х12, фундаменти бетонні, перекриття — з/б пли%
ти, заповнення стін — навісні з/б плити. Ступінь будівельної
готовності — 70%;
будівля гаража на п’ять автонавантажувачів, різновисотна
— одноповерхова частина розміром 6х12 м, висотою 3,6 м;
двоповерхова частина розміром 12х18 м, висотою 6,2 м. Фу%
ндамент — з/з стрічковий, стіни та перегородки цегляні, пе%
рекриття та покриття з/б плити. Ступінь будівельної готовно%
сті — 70%;
будівля трансформаторної підстанції одноповерхова, роз%
міром 6х12 м, висота — 4,2 м, фундамент — з/б стрічковий,
стіни та перегородки цегляні, перекриття з/б плити. Ступінь
будівельної готовності — 80%;
будівля столової — одноповерхова, розміром 15х30 м, ви%
сота — 3,6 м, фундаменти — з/б стрічкові, стіни та перегоро%
дки цегляні, перекриття з/б плити, покрівля металева. Сту%
пінь будівельної готовності — 50%;
будівля адміністративно%побутового корпусу — трьохпо%
верхова, будівельною площею 648 м2, висота поверхів 3,3 м,
фундаменти — з/б стрічкові, стіни та перегородки цегляні,
частково оштукатурені, перекриття з/б плити, покрівля мета%
лева, віконні та дверні отвори дерев’яні. Ступінь будівельної
готовності — 70%.
Будівельний майданчик розташований на відстані 500 м
від Хмельницького шосе і прилягає до залізничної колії «Ка%
м’янець%Подільський—Київ».
Земельна ділянка: 4,8 га.
Будівництво здійснювалось з 1994—1997 р.
Початкова вартість об’єкта: 1 514 328 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без
збереження первісного призначення; забезпечення санітар%
но%екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення йо%
го в експлуатацію; оформлення документації на право земле%
користування здійснюється покупцем в установленому зако%
нодавством порядку; відшкодування витрат, пов’язаних з під%
готовкою об’єкта до приватизації.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ пере%
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме%
льницький, МФО 815013.
Грошові кошти (застава) в розмірі 151 432,8 грн., що стано%
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, пере%
раховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме%
льницький, МФО 815013.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні до
15 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 19 серпня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (8249)
7%42%20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць%
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79%56%16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання об’єкта
державної власності — адміністративного будинку
райвідділу ВКБ УМВС України в Черкаській області
Код за ЗКПО: 08681880.
Адреса: 19500, Черкаська обл., м. Городище, пл. Миру, 16.
Призначення об’єкта: адміністративний будинок.
Загальний ступінь будівельної готовності — 10%.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центрі міс%
та Городище і має асфальтовані під’їзди. Початок будівниц%
тва — 1995 рік. Ступінь будівельної готовності — 10%. До
складу об’єкта входять: адміністративний будинок: цегля%
ний, по проекту чотирьохповерховий будинок з підвалом;
виконані роботи по влаштуванню фундаменту, підвалу та це%
гляної кладки стін та перегородок першого та другого пове%
рхів; будівля в плані має форму літери Е, розмірами у вісях
54,78х37,22 м, площа забудови 2 119,6 м2; гараж на 8 авто%
машин: одноповерхова цегляна будівля площею 274,15 м2;
виконані роботи по влаштуванню фундаменту, стін, пере%
криття, даху, підлоги, оглядових ям, воріт; трансформатор%
на підстанція: одноповерхова цегляна будівля, площа забу%
дови 51,94 м2; виконані роботи по влаштуванню фундамен%
тів, стін, перекриття.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка виділе%
на окремо площею 0,5 га.
Умови продажу: протягом одного року з моменту переходу
права власності на об’єкт незавершеного будівництва до по%
купця здійснити його розбирання та приведення будівель%
ного майданчика в належний стан відповідно до вимог чин%
ного законодавства з охорони навколишнього середовища;
протягом місяця після розбирання об’єкта та рекультивації
земельної ділянки здійснити заходи щодо здачі земельної
ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець
відмовиться від права придбання земельної ділянки під за%
будову; до моменту розбирання об’єкта та здачі земельної
ділянки органам місцевого самоврядування не відчужувати
об’єкт незавершеного будівництва.
Кредиторська заборгованість: 16 357 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта: 78 600 грн.
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АУКЦІОНИ
Грошові кошти в розмірі 7 860 грн., що становить 10% вар%
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 9 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 13 серпня 2004 року об 11Dй
годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Черкаській області, адреса: 18000, м.
Черкаси, бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел. 37%30%90,
45%75%29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
комплекту невстановленого обладнання № 1
Назва об’єкта: комплект невстановленого обладнання № 1.
Місцезнаходження: ВАТ «Котельний завод «Колвіенерго%
маш», (м. Чернігів, вул. Інструментальна, 17).
Характеристика об’єкта: до складу комплекту входять
(одиниць): насоси — 26; вентилятори — 9; економайзери
ЕКВМ/1/2 — 5; радіатори — 58; трубо%засувна арматура —
452; фільтр ДУ/2000 — 1; трансформатори ТМЗ/1000 — 2;
щити електричні — 29; роз’єднувачі — 30; контрольно–
вимірювальна арматура — 105.
Початкова вартість продажу об’єкта: 216 545 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: передача покупцеві невстановленого об%
ладнання здійснюється після сплати повної вартості.
Застава: грошові кошти в розмірі 21 654,5 грн.
Застава: грошові кошти, що становлять 10% від початкової
вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431, одер%
жувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.
Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі
17 грн. та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р
№ 37187500900002, одержувач: РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК в Чернігівській
обл., МФО 853592.
Кінцевий термін прийняття заяв — 9 серпня 2004 року.
Аукціон відбудеться 13 серпня 2004 р. об 11Dй годині
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Ре%
гіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад%
ресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел.
17%63%02, з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного
будівництва державної власності
Назва об’єкта: клуб.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ніжинський р%н, с.
Григоро%Іванівка, вул. Травнева, 15.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:
клуб, двоповерхова будівля з керамічної цегли розміром
42х16 м, перекрита залізобетонними плитами;
котельня без обладнання розміром 14х6 м. Дах перекри%
тий залізобетонними плитами. Загальна будівельна готов!
ність об’єкта — 50%.
Початкова вартість продажу об’єкта — 9 561 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під роз%
бирання, демонтаж об’єкта, проведення рекультивації землі
до 15.08.2005, передача по акту приймання%передачі органу
місцевого самоврядування та забезпечення вимог екологіч%
ної безпеки, охорони навколишнього природного середови%
ща під час розбирання об’єкта; розстрочка платежу згідно з
чинним законодавством.
Застава: 957 грн.
Назва об’єкта: газова котельня.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ніжинський р%н, с.
Світанок, вул. К. Готвальда, 19б.
Характеристика об’єкта: виконана будівля 40х15х6 м з ке%
рамічної цегли, перекрита залізобетонними плитами та вкри%
та шифером. Частково змонтований котел та обладнання.
Змонтована підземна бетонна ємність розміром 12х8 м, гли%
биною 4 м та частково перекрита залізобетонними плитами.
Загальна будівельна готовність об’єкта — 20%.
Початкова вартість продажу об’єкта: 14 014 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під до%
будову протягом двох років після підписання договору купів%
лі%продажу, без збереження основного профілю; протягом
року з моменту підписання договору купівлі%продажу офор%
мити право забудовника на об’єкт та виготовити проектну
документацію на закінчення будівництва; заборона продажу
до моменту завершення будівництва та введення в експлуа%
тацію, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на%
вколишнього природного середовища під час добудови об’%
єкта; розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.
Застава: 1 402 грн.
Застава: грошові кошти, що становлять 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592. Без ПДВ.
Плата за реєстрацію заяв про приватизацію у розмірі 17
грн. та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р №
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КОНКУРСИ

37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592. Без ПДВ.
Кінцевий термін прийняття заяв — 9 серпня 2004 року.
Аукціон відбудеться 13 серпня 2004 р. об 11Dй годині
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Більш детальну інформацію по об’єкту можна отримати в
Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за
адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел.
17%63%02, з 8%ї до 17%ї год. (крім вихідних).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
лабораторноDекспериментального корпусу
(вартість зменшена на 30 відсотків)
Назва об’єкта: лабораторно%експериментальний корпус.
Місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Алма%Атинська, 8.
Балансоутримувач: ВП «Аварійно%технічний центр» ДП НАЕК
«Енергоатом» (код за ЄДРПОУ — 20055078; адреса: 08140,
Київська обл., Києво%Святошинський р%н, с. Білогородка, вул.
Прип’ятська, 1).
Склад основних об’єктів: лабораторний корпус — 9%повер%
хова залізобетонна будівля розмірами в плані 15х24 м, зага%
льною площею 3 290 м2, висотою типового поверху 3,3 м (не
виконані: підлога, двері, опоряджувальні та оздоблювальні
роботи, інженерні мережі, частково вікна); експерименталь%
ний цех — 1%поверхова каркасна залізобетонна будівля, при%
будована до лабораторного корпусу, розмірами в плані 18х45
м, загальною площею 810 м2, висотою від підлоги до низу
кроквяних конструкцій 13,3 м, без підвалу, однопрогінний;
(не виконані: підлога, примикання стін та покрівля до існую%
чого будинку НДІ «Енергопроект», частково віконні блоки, під%
кранові балки, двері, опоряджувальні та оздоблювальні ро%
боти, інженерні мережі). Будівельний майданчик розташо%
ваний на території підприємства ВАТ «Київський завод екс%
периментальних конструкцій», доступ передбачений через
прохідну заводу по асфальтобетонній дорозі. Будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється, обмежений
з трьох сторін внутрішньозаводськими дорогами (у т. ч. залі%
зничною віткою), а з четвертої сторони будинком НДІ «Енер%
гопроект».
Площа земельної ділянки, відведеної під об’єкт, згідно з
державним актом — 0,2487 га.
Ступінь будівельної готовності — 53%.
Початкова вартість продажу об’єкта: 833 203,00 грн.
(зменшена на 30%).
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової варто%
сті: 83 320,30 грн.
Умови продажу: можлива зміна первісного призначення
об’єкта; завершити будівництво об’єкта протягом чотирьох
років з моменту підписання договору купівлі%продажу; пи%
тання відведення, купівлі або оренди земельної ділянки під
об’єктом вирішується новим власником самостійно в устано%
вленому законом порядку; в річний термін з моменту підпи%
сання договору купівлі%продажу підготувати документи та
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забу%
довника на об’єкт; заборона відчуження об’єкта та земельної
ділянки, на якій він розташований, до завершення будівниц%
тва та введення в експлуатацію; забезпечення вимог екологі%
чної безпеки, охорони навколишнього природного середо%
вища під час добудови та подальшого введення в експлуата%
цію об’єкта.
Засобами платежу є грошові кошти.
Аукціон буде проведено 13 серпня 2004 року об 11Dй
годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42
(2Dй поверх), філія «Київський аукціонний центр» ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів».
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні 9 сер%
пня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно%
сяться на р/р № 37184501900001 Регіонального відділення
ФДМУ по м. Києву, код за ЄДРПОУ 19030825, в банк: Управ%
ління Державного казначейства у м. Києві, код банку 820019.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової варто%
сті, вноситься на р/р № 37317007000034 Регіонального відді%
лення ФДМУ по м. Києву, код за ЄДРПОУ 19030825, в банк:
Управління Державного казначейства у м. Києві, код банку
820019.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Київ, вул.
Алма%Атинська, 8, в робочі години з дозволу Регіонального
відділення ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію про об’єкт та подати за%
яву можна в Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за
адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел.
234%12%28, в робочі години.

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота — житлового будинку № 25/2,
що знаходиться на балансі СТОВ «Мир»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 30833197.
Назва об’єкта: житловий будинок № 25/2, що знаходиться
на балансі СТОВ «Мир».
Адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Миру.
Ступінь будівельної готовності — 28%.
Виконано: котлован під фундамент, фундамент — 100%.

Будівництво проводилося з 1994 до 1995 рр.
Загальна площа земельної ділянки відведена під об’єкт —
0,25 га.
Початкова вартість продажу об’єкта — 6 753,83 грн.
Умови продажу. Розібрати об’єкт та привести будівель%
ний майданчик в належний стан протягом одного року піс%
ля укладення договору купівлі%продажу. Забезпечити до%
держання правил техніки безпеки та санітарно%екологічних
норм, передбачених законодавством України. Здати зе%
мельну ділянку місцевим органам самоврядування з до%
держанням умов здачі. Покупець має право придбати зе%
мельну ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під за%
будову. Заборона продажу об’єкта на термін розбирання
та до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за
придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становлять 675,38 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держ%
майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати%
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До%
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде%
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об%
ласті.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Dй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304%75%27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота — житлового будинку № 25/4,
що знаходиться на балансі СТОВ «Мир»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 30833197.
Назва об’єкта: житловий будинок № 25/4, що знаходиться
на балансі СТОВ «Мир».
Адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Миру.
Ступінь будівельної готовності — 28%.
Виконано: котлован під фундамент, фундамент — 100%.
Будівництво проводилося з 1994 до 1995 р.
Загальна площа земельної ділянки, відведеної під об’єкт,—
0,25 га.
Початкова вартість продажу об’єкта — 3 710,80 грн.
Умови продажу. Розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом одного року після укла%
дення договору купівлі%продажу. Забезпечити додержання
правил техніки безпеки та санітарно%екологічних норм, пе%
редбачених законодавством України. Здати земельну ділян%
ку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі. Покупець має право придбати земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт, тільки під забудову. Заборона про%
дажу об’єкта на термін розбирання та до моменту здійснен%
ня покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 371,08 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держ%
майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати%
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До%
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде%
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об%
ласті.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Dй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304%75%27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота — житлового будинку № 25/5,
що знаходиться на балансі СТОВ «Мир»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 30833197.
Назва об’єкта: житловий будинок № 25/5, що знаходиться
на балансі СТОВ «Мир».
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АУКЦІОНИ
Адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Миру.
Ступінь будівельної готовності — 28%.
Виконано: котлован під фундамент, фундамент — 100%.
Будівництво проводилося з 1994 до 1995 р.
Загальна площа земельної ділянки відведена під об’єкт —
0,25 га.
Початкова вартість продажу об’єкта 4 098,62 грн.
Умови продажу. Розібрати об’єкт та привести будівель%
ний майданчик у належний стан протягом одного року після
укладення договору купівлі%продажу. Забезпечити додер%
жання правил техніки безпеки та санітарно%екологічних норм,
передбачених законодавством України. Здати земельну ді%
лянку місцевим органам самоврядування з додержанням
умов здачі. Покупець має право придбати земельну ділян%
ку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову. Забо%
рона продажу об’єкта на термін розбирання та до моменту
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу,
що становить 409,86 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держ%
майна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати%
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До%
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде%
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об%
ласті.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Dй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304%75%27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота — житлового будинку № 25/6,
що знаходиться на балансі СТОВ «Мир»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 30833197.
Назва об’єкта: житловий будинок № 25/6, що знаходиться
на балансі СТОВ «Мир».
Адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Миру.
Ступінь будівельної готовності — 28%.
Виконано: котлован під фундамент, фундамент — 100%.
Будівництво проводилося з 1994 до 1995 р.
Загальна площа земельної ділянки відведена під об’єкт —
0,25 га.
Початкова вартість продажу об’єкта — 4 762,72 грн.
Умови продажу. Розібрати об’єкт та привести будівель%
ний майданчик у належний стан протягом одного року після
укладення договору купівлі%продажу. Забезпечити додер%
жання правил техніки безпеки та санітарно%екологічних норм,
передбачених законодавством України. Здати земельну ді%
лянку місцевим органам самоврядування з додержанням
умов здачі. Покупець має право придбати земельну ділян%
ку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову. Забо%
рона продажу об’єкта на термін розбирання та до моменту
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни прода%
жу, що становлять 476,27 грн., вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відді%
лення Фонду держмайна України по Донецькій області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати%
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До%
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде%
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об%
ласті.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Dй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна
України по Донецькій області.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304%75%27.
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КОНКУРСИ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота — 72Dквартирного
житлового будинку
Назва об’єкта: 72%квартирний житловий будинок.
Адреса: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. П. Ко%
муни.
Об’єкт розташований у центрі м. Нова Каховка, поміж двох
9%поверхових житлових будинків, на відстані 50 м від доро%
ги загального користування та в 100 м від автовокзалу. Об’%
єкт являє собою 2 під’їзди (секції) житлового будинку, стіни
будівлі побудовано з залізобетонних панелей (крупнопане%
льного домобудування), в яких фактично передбачалось по%
будувати 72 квартири згідно з типовим проектом. Під’їзди
примикають один до одного. Вздовж усього будинку є
підвал викладений з бетонних блоків, перекритих залізобе%
тонними плитами, збоку будинку вхід у підвал (двері від%
сутні).
Повністю виконано п’ять поверхів, перекритих залізобе%
тонними плитами, перекриття частково, шостий поверх ви%
конано частково під плити перекриття.
Входи до під’їздів будинку без козирьків над входами. В
під’їздах наявні сходові клітини без поручневих огороджень.
На сходових клітинах передбачено 4 квартири. Балкони ого%
роджено залізобетонними плитами. В першому під’їзді на
чотирьох поверхах балконні огорожі без бокових плит. В дру%
гому під’їзді на 2, 3 поверхах балконні огорожі без бокових
плит. В під’їздах наявні ліфтові шахти. В деяких квартирах
зруйновані панелі перегородок.
Столярні вироби, штукатурка на стінах, електрична прово%
дка — відсутні. Сміттєпровід передбачено проектом, але —
відсутній.
Газопостачання, електрика та каналізація до будинку не під%
ведені. На відстані 30 м знаходиться трансформаторна під%
станція.
Будь%які будівельні матеріали на будівельному майданчи%
ку відсутні. Об’єкт частково огороджений, не охороняється.
Будинок не законсервовано, закладні деталі та опорні
з’єднання не законсервовані, що призвело до корозії ме%
талу.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання
акта приймання%передачі добудувати об’єкт; протягом од%
ного року з дня підписання акта приймання%передачі підго%
тувати документи та здійснити відповідні дії щодо пере%
оформлення права забудовника; надати акт введення в екс%
плуатацію добудованого об’єкта згідно з чинним законо%
давством, використовувати добудований об’єкт за власним
бажанням, заборона продажу об’єкта та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, на термін добудови об’єк%
та, забезпечення виконання вимог екологічної безпеки та
охорони навколишнього середовища під час добудови
об’єкта.
Вартість об’єкта визначена шляхом проведення незалеж%
ної оцінки. Покупець сплачує послуги експерта та нотаріуса.
Початкова вартість продажу об’єкта: 778 587,00 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 77 858,70 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро%
шові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподат%
ковуваного мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одер%
жувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку —
852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від%
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь%
кої області, код банку — 852010.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відді%
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь%
кої області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон%
ській області, за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3,
6%й поверх, кімната 613, тел. 24%03%73 з 8.00 до 17.00, вихід%
ні — субота, неділя.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуD
вання інформації у газеті «Відомості приватизації», за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота — блоку цехів
Назва об’єкта: блок цехів.
Адреса: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 33.
Об’єкт розташований у центрі міста Генічеська поряд з ху%
стково%ткацькою фабрикою і являє собою 3%поверхову буді%
влю з залізобетонних блоків розміром у плані 72х72. З одного
боку до будівлі примикає не завершений будівництвом ад%
міністративний корпус, у протилежній стіні знаходяться при%
будовані у двох кутах пристрої для підіймальних механізмів
та сходин з червоної цегли. На всіх поверхах перекриття ви%
конано з залізобетонних плит, які утримуються залізобетон%
ними опорами. У половині будівлі є підвальні приміщення з
залізобетонних блоків, частково розібраних. На першому по%
версі в середині будівлі залишилися фрагменти з червоної
цегли. У стінах будівлі є металеві конструкції під засклення.

Столярні вироби на об’єкті та інженерні мережі комунікацій
відсутні. Тимчасові будівлі, споруди, будівельні матеріали та
обладнання на території будівельного майданчика відсутні.
Об’єкт огороджений залізобетонними плитами зі сторін ву%
лиць Пушкіна та Володарського, не охороняється.
Умови продажу: розібрати об’єкт протягом трьох років від
дати підписання акта приймання%передачі об’єкта; додер%
жуватися умов здачі земельної ділянки органам виконавчої
влади відповідно до вимог чинного законодавства; забезпе%
чувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природнього середовища під час розбирання. Покупець, який
придбав об’єкт незавершеного будівництва під розбирання,
за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій роз%
ташований цей об’єкт, тільки під забудову. Покупець сплачує
послуги експерта та нотаріуса.
Початкова вартість продажу об’єкта: 107 410,00 грн.
визначена шляхом проведення незалежної оцінки.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 10 741,00 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро%
шові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатко%
вуваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок оде%
ржувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку —
852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від%
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь%
кої області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон%
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6%й
поверх, кімната 613, тел. 24%03%73 з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуD
вання інформації у газеті «Відомості приватизації», за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота — споруди холодильних камер
з естакадою та огорожею
Назва об’єкта: споруда холодильних камер з естакадою та
огорожею.
Адреса: Херсонська область, м. Цюрупинськ.
Об’єкт розташований на відстані 500 м від автотраси Ре%
ні — Ростов. Об’єкт безпосередньо зв’язаний водним шля%
хом з Херсонським торговельним морським портом. Об’єкт
являє собою одноповерхову будівлю ємністю 600 тон. Зовні%
шні стіни з збірних залізобетонних панелей. Внутрішні стіни
викладені з силікатної цегли. З двох боків будівлі є рампи
для автопогрузки товару та погрузки товару у залізничні ва%
гони.
Об’єкт огороджений залізобетонними плитами та охоро%
няється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання
акта приймання%передачі добудувати об’єкт; протягом од%
ного року з дня підписання акта приймання%передачі підго%
тувати документи та здійснити відповідні дії щодо пере%
оформлення права забудовника; надати акт введення в екс%
плуатацію добудованого об’єкта згідно з чинним законо%
давством; використовувати добудований об’єкт за власним
визначенням; заборона продажу об’єкта та земельної діля%
нки, на якій розташований цей об’єкт, на термін добудови
об’єкта; забезпечення виконання вимог екологічної безпеки
та охорони навколишнього середовища під час добудови
об’єкта.
Вартість об’єкта визначена шляхом проведення незалеж%
ної оцінки. Покупець сплачує послуги експерта та нотаріуса.
Початкова вартість продажу об’єкта: 759 348,00 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 75 934,8 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро%
шові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподат%
ковуваного мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одер%
жувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку —
852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від%
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь%
кої області, код банку — 852010.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відді%
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь%
кої області, код банку — 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон%
ській області, за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3,
6%й поверх, кімната 613, тел. 24%03%73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуD
вання інформації у газеті «Відомості приватизації», за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
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АУКЦІОНИ
ПЕРЕЛІК

об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації
(наказ ФДМУ від 30.06.2004 № 1287)
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Огорожа трубозаготівельної бази, регіональне управління
«Донецькводексплуатація» (Державний комітет України по во%
дному господарству), Донецька обл., Ясинуватський р%н, с.
Очеретине.
Вбудовані приміщення для промтоварного магазину в жи%
тловому будинку № 2 (блок А), Донецька залізниця (Мініс%
терство транспорту України), м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
АТС на 10 000 номерів, структурна одиниця ВАТ «Донбас%
енерго» Зуївська ТЕС (Міністерство палива та енергетики
України), Донецька обл., м. Зугрес.
Дитяче відділення на 30 ліжок лікарняного комплексу, стру%
ктурна одиниця ВАТ «Донбасенерго» Зуївська ТЕС (Міністер%
ство палива та енергетики України), Донецька обл., м. Зу%
грес.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок%ясла на 280%місць, структурна одиниця ВАТ
«Донбасенерго» виробничо%експлуатаційне підприємство
«Луганськкомуненерго» (Міністерство палива та енергетики
України), Луганська обл., Станично%Луганський р%н, смт Пе%
трівка.
Житловий 4%секційний 9%поверховий будинок з крупних
блоків, ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Міністер%
ство промислової політики України), Луганська обл., м. Ал%
чевськ, вул. Сарматська, 14.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано%прибудоване приміщення магазину до житло%
вого будинку, Філія № 3 — Уманська спеціалізована база ВАТ
«Украгротех» (Міністерство аграрної політики України), Чер%
каська обл., м. Умань, вул. Дерев’янка, 18.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Школа%сад, ТОВ «Куликівка» (Міністерство аграрної полі%
тики України), Чернівецька обл., Герцаївський р%н, с. Кули%
ківка.

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом
Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення загальною площею 92,7 м2, що зна%
ходиться на балансі ВАТ «Північний гірничо%збагачувальний
комбінат», та розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Маршака, 1а, прим. № 80. Приватизовано фізичною особою
за 26 563,2 грн., у т. ч. ПДВ 4 427,2 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Колишній спецпідвал площею 154,5 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Вінтер», за адресою: м. Донецьк, вул. Стадіон%
на, 22. Приватизовано юридичною особою за 61 435,2 грн., у
т. ч. ПДВ — 10 239,2 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімната № 9 підвального приміщення № 61, що знаходить%
ся на балансі ВАТ «Запорізький завод феросплавів», за ад%
ресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 39. Приватизовано юри%
дичною особою за 10 053,6 грн., у т. ч. ПДВ 1 675,6 грн.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину № 49, що знаходиться на балансі
Знам’янського ДВТПРП, за адресою: м. Знам’янка, вул. При%
вокзальна, 4. Приватизовано юридичною особою за 36 969,0
грн., у т. ч. ПДВ 6 161,0 грн.
Приміщення магазину № 48, що знаходиться на балансі
Знам’янського ДВТПРП, за адресою: Кіровоградська обл., м.
Знам’янка, вул. Привокзальна, 4. Приватизовано юридич%
ною особою за 43 548,0 грн., у т. ч. ПДВ 7 258,0 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина підвального приміщення загальною площею 176,4
м2 за адресою: м. Лохвиця, вул. Леніна, 17. Приватизовано
фізичною особою за 4 028,40 грн., у т. ч. ПДВ — 671,40 грн.
Приміщення магазину № 1 загальною площею 118,4 м2 за
адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 11. Приватизовано фі%
зичною особою за 14 271,60 грн., у т. ч. ПДВ — 2 378,60 грн.
Приміщення магазину № 2 загальною площею 144,8 м2 за
адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 11. Приватизовано фі%
зичною особою за 11 491,20 грн., у т. ч. ПДВ — 1 915,20 грн.
Приміщення магазину № 3 загальною площею 72,3 м2 за
адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 11. Приватизовано фі%
зичною особою за 8 487,60 грн., у т. ч. ПДВ — 707,30 грн.
Приміщення магазину № 5 загальною площею 51,6 м2 за
адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 11. Приватизовано фі%
зичною особою за 5 914,80 грн., у т. ч. ПДВ — 985,80 грн.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля вагової, що знаходиться на балансі ВАТ «Кам’я%
нець%Подільський завод стінових матеріалів», за адресою:
м. Кам’янець%Подільський, провулок Північний 5. Привати%
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зовано фізичною особою за 848,40 грн., у т. ч. ПДВ — 141,40
грн.

за адресою: м. Слов’янськ, вул. 1 Травня, 75. Приватизовано
фізичною особою за 13 572,65 грн., у т. ч. ПДВ — 2 262,11 грн.

м. КИЇВ
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Панаса Мирного,
4, літ. Б. Приватизовано юридичною особою за 498 720 грн.,
у т. ч. ПДВ 83 120 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Круглоуніверси%
тетська, 13, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
542 400 грн., у т. ч. ПДВ 90 400 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лютеранська,
26/17, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 157 944
грн., у т. ч. ПДВ 26 324 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь%
ка, 17, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 177 192
грн., у т. ч. ПДВ 29 532 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь%
ка/Саксаганського, 43/16, літ. А. Приватизовано юридичною
особою за 373 200 грн., у т. ч. ПДВ 62 200 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь%
ка/Саксаганського, 43/16, літ. А. Приватизовано юридичною
особою за 183 000 грн., у т. ч. ПДВ — 30 500 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь%
ка, 41, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 324 072,
грн., у т. ч. ПДВ 54 012 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Еспланадна/Сак%
саганського, 34/2, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 233 400 грн., у т. ч. ПДВ 38 900 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: пр. 40%річчя Жовтня,
25, літ. А. Приватизовано фізичною особою за 4 424 880 грн.,
у т. ч. ПДВ — 737 480 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тарасівська, 3,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 366 845 грн.,
у т. ч. ПДВ — 61 140,84 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тарасівська, 10а,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 418 800 грн.,
у т. ч. ПДВ — 69 800 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Глушкова, 31а, літ.
В. Приватизовано фізичною особою за 177 864 грн., у т. ч.
ПДВ — 29 644 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: пр. Науки, 9, літ. А.
Приватизовано фізичною особою за 94 920 грн., у т. ч. ПДВ
— 15 820 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Микільсько%
Ботанічна/Тарасівська, 14/7, літ. А. Приватизовано юридич%
ною особою за 190 824 грн., у т. ч. ПДВ — 31 804 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Аукціон
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове підвальне приміщення площею 112,4 м2 за ад%
ресою: м. Краматорськ, вул. Сахалінська, 2. Приватизовано
фізичною особою за 8 158,80 грн., у т. ч. ПДВ — 1 359,80 грн.
Нежитлове підвальне приміщення площею 103,4 м2 за ад%
ресою: м. Краматорськ, вул. Сахалінська, 2. Приватизовано
фізичною собою за 6 950,40 грн., у т. ч. ПДВ — 1 158,40 грн.
Магазин «М» площею 78,5 м2 за адресою: м. Краматорськ,
вул. Краматорська, 2. Приватизовано фізичною особою за
5 018,64 грн., у т. ч. ПДВ — 836,44 грн.
Будівлі та споруди продовольчої бази за адресою: м. Кра%
маторськ, вул. Краматорська, 2. Приватизовано фізичною
особою за 12 617,88 грн., у т. ч. ПДВ — 2 102,98 грн.
Торговельний павільйон на ст. Шпічкіно площею 144,9 м2 за
адресою: м. Краматорськ, ст. Шпічкіно, вул. Уссурійська, 2в.
Приватизовано фізичною особою за 3 797,64 грн., у т. ч. ПДВ
— 632,94 грн.
Цілісний майновий комплекс Краматорського державного
торговельно%виробничого підприємства по обслуговуванню
пасажирів за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудів%
ників, 28. Приватизовано фізичною особою за 32 684,04 грн.,
у т. ч. ПДВ — 5 447,34 грн.
Підсобне приміщення «Б%1» площею 200,1 м2 за адресою:
м. Костянтинівка, вул. Леніна, 79г (привокзальна площа). При%
ватизовано фізичною особою за 15 975,96 грн., у т. ч. ПДВ —
2 662,66 грн.
Буфет № 3 «В%1» площею 166,2 м2 за адресою: м. Костянти%
нівка, вул. Леніна, 79а (привокзальна площа). Приватизовано
фізичною особою за 14 031,60 грн., у т. ч. ПДВ — 2 338,60
грн.
Кафе%буфет площею 133,7 м2 за адресою: м. Дружківка, ст.
Дружківка. Приватизовано фізичною особою за 15 569,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 2 594,90 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину площею 44,4 м2, що знаходиться на
балансі АТ ЗТ «Техносервіс», за адресою: вул. В. Стуса, 16,
м. Судова Вишня Мостиського району. Приватизовано фізи%
чною особою за 8 180,40 грн., у т. ч. ПДВ — 1 363,40 грн.
Побутове приміщення — душова кімната автотранспортно%
го цеху площею 17,1 м 2, що знаходиться на балансі АТ ЗТ
«Техносеріс», за адресою: вул. В. Стуса, 16, м. Судова Вишня
Мостиського району. Приватизовано фізичною особою за
1 477,20 грн., у т. ч. ПДВ — 246,20 грн.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля майстерні з ремонту взуття площею 8,3 м2 за адре%
сою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 3а, що знаходиться на
балансі Херсонського державного торговельно%виробничого
підприємства робітничого постачання. Приватизовано фі%
зичною особою за 4 651,68 грн., у т. ч. ПДВ — 775,28 грн.
Конкурс
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 117,5 м2 за адресою: м.
Слов’янськ, вул. Комяхова, 51. Приватизовано юридичною
особою за 17 724,00 грн., в т. ч. ПДВ — 2 954,00 грн.
Група інвентарних об’єктів у складі господарських будівель

Викуп
ПЕРЕЛІК
приміщень та будівель, що належать до комунальної
власності Голосіївського району м. Києва
та підлягають приватизації шляхом викупу
№
пор.

Назва
приміщення

Адреса

1 Нежитлове приміщення Вул. Лятошинського, 4а
2 Нежитлове приміщення Просп. 40%річчя Жовтня,
118, к. 1
3 Нежитлове приміщення Вул. Козацька, 32
4 Нежитлове приміщення вул. Новопирогівська, 21
5 Нежитлове приміщення Вул. Заболотного, 48а, блок А
6 Нежитлове приміщення Вул. Горького, 3а, літера Б
7 Нежитлове приміщення Просп. 40%річчя Жовтня, 32,
літера Д
8 Нежитлове приміщення Вул. Саксаганського, 57
9 Нежитлове приміщення Вул. Кіровоградська, 4
10 Нежитлове приміщення Просп. 40%річчя Жовтня,
122, к.1
11 Нежитлове приміщення Вул. Горького, 14
12 Нежитлове приміщення Вул. Червоноармійська, 92
13 Нежитлове приміщення Вул. Паньківська, 18
14 Нежитлове приміщення Вул. Тарасівська, 14/2
15 Нежитлове приміщення Вул. Родимцева, 11
16 Нежитлове приміщення Вул. Тарасівська, 14/2
17 Нежитлове приміщення Вул. Толстого, 5а
18 Нежитлове приміщення Вул. Паньківська, 25
19 Нежитлове приміщення Вул. Горького, 4/6
20 Нежитлове приміщення Вул. Саксаганського, 22б
21 Нежитлове приміщення Просп. 40%річчя Жовтня, 46/1
22 Нежитлове приміщення Вул. Саксаганського, 30б
23 Нежитлове приміщення Вул. А. Бубнова, 6/6
24 Нежитлове приміщення Вул. Тарасівська, 2
25 Нежитлове приміщення Вул. Горького, 10б
26 Нежитлове приміщення Вул. Метрологічна, 14б

Площа згідно
з договором
оренди, м2
50,10
300,80
91,90
284,0
124,30
83,10
177,3
38,30
111,10
33,20
210,40
200,0
102,80
70,0
126,0
46,70
42,30
250,40
77,40
121,20
139,0
180,0
46,20
53,70
45,40
462,30

Викуп за наказом ФДМУ від 30.06.2004 № 1295
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлового приміщення гуртожитку (актовий зал),
що знаходиться на балансі ВАТ «Нововолинська бавовнопря%
дильна фабрика «НОТЕКС» і орендується приватним підпри%
ємцем Торчило С. Л., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська,
53.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля станції технічного обслуговування, що знаходиться
на балансі ТОВ «Фірма «Мінігаз ЛТД» і орендується СПД Са%
вченко О. О., м. Донецьк, вул. Собінова, 2в.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 54,8 м2, що зна%
ходиться на балансі Донецького державного університету еко%
номіки і торгівлі ім. М. Туган%Барановського і орендується
ТОВ «Укравтокомплект», м. Донецьк, вул. Університетська, 98.
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Складські приміщення, що знаходяться на балансі Регіо%
нального відділення ФДМУ по Закарпатській області і орен%
дуються приватним підприємцем Жовнір О. Ф., м. Тячів, вул.
Незалежності (Леніна), 18.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати № 19, 20, 21, 22 нежитлового підвального примі%
щення № 61, літ. А%5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорі%
зький феросплавний завод» і орендуються ТОВ ВКФ «Бас%
кет%Спорт», м. Запоріжжя, вул. Правди, 39.
Кімнати № 5, 6, 7, 17, 18 нежитлового підвального примі%
щення № 61, літ. А%5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорі%
зький феросплавний завод» і орендується ТОВ «Запоріж%
фармінвест%С», м. Запоріжжя, вул. Правди, 39.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення колишньої їдальні загальною пло%
щею 109,4 м2 (17/100 часток будівлі), що знаходиться на ба%
лансі Попаснянської дистанції цивільних споруд Донецької
залізниці і орендується приватним підприємцем Хмело%
вець О. М., м. Попасна, вул. Первомайська, 63.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 2 052,7 м2, що знаходяться
на балансі ДП НВКГ «Зоря%Машпроект» і орендуються МПП
«АЛСУ», м. Миколаїв, вул. Новозавоська, 2.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення технічного поверху житлового бу%
динку площею 90,8 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Чор%
номоргідробуд» і орендуються приватним підприємцем Ма%
ксимовичем Ю. Я, м. Одеса, Фонтанська дорога, 67а.
Нежитлові приміщення першого поверху п’ятиповерхово%
го житлового будинку площею 75 м2, що знаходяться на ба%
лансі ВАТ «Одеський завод «Центролит» і орендуються фі%
зичною особою Щор С. Г., м. Одеса, вул. Героїв Сталінгра%
да, 62.
Майно хлібоприймального структурного підрозділу, що зна%
ходиться на балансі ВАТ «Котовське зернопереробне підпри%
ємство», м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 200.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину «Хліб», що знаходиться на балансі Дер%
жавного рівненського комерційно%виробничого підприємс%
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АУКЦІОНИ
тва «Залізничник» і орендується приватним підприємцем Ба%
бинцем Т. В., м. Здолбунів, вул. Гончара, 38.
Будівля хлібозаводу, що знаходиться на балансі Держав%
ного рівненського комерційно%виробничого підприємства
«Залізничник» і орендується приватним підприємцем Баби%
нцем Т. В., м. Здолбунів, вул. Леванєвського, 1.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитловий будинок, що знаходиться на балансі Служби
автомобільних доріг у Тернопільській області і орендується
ТОВ «Альянс», м. Тернопіль, вул. Бережанська, 10.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля магазину № 45 з обладнан%
ням, що знаходиться на балансі Херсонського ДТВП РП і оре%
ндується приватним підприємцем Кручиною Г. Л., Каланча%
цький р%н, с. Червоний Чабан (ст. Вадим).
Вбудовані приміщення магазину № 3 загальною площею
208,0 м 2, що знаходяться на балансі Херсонського ДТВП
РП і орендується приватним підприємцем Андрієнко Г. І.,
м. Херсон, пл. Привокзальна, 1.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення
площею 243,6 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Катіон» і
орендується приватним підприємцем Клімішеним С. В., м.
Хмельницький, Львівське шосе, 51.
Аукціон
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі котельні ДКВР 6,5/13 загальною площею 1 545,5 м2,
що знаходиться на балансі Сутисківської селищної ради, за
адресою: Тиврівський район, смт Сутиски, вул. Заводська, 1б.
ІВАНОDФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля площею 220 м2 Івано%Франківського обласного на%
вчального курсового комбінату за адресою: с%ще Богородча%
ни, вул. Руднєва, 2.
Приміщення їдальні площею 284 м2 Коломийського мед%
училища за адресою: м. Коломия, вул. Франка, 16, орендова%
не підприємцем Гуликом П. М.
Аукціон за наказом ФДМУ від 30.06.2004 № 1295
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Будівля магазину, що знаходиться на балансі Кримської
дирекції залізничних перевезень, Совєтський р%н, смт Кра%
снофлотське.
Будівля магазину № 81, що знаходиться на балансі Крим%
ської дирекції залізничних перевезень, м. Феодосія, вул. Фе%
дька, 71.
Будівля хлібопекарні № 2, що знаходиться на балансі Крим%
ської дирекції залізничних перевезень, м. Феодосія, ст.
Айвазовська, Привокзальна площа.
Будівля магазину № 106, що знаходиться на балансі Крим%
ської дирекції залізничних перевезень, Сімферопольський
р%н, ст. Сімферополь%вантажний.
Будівля кафе «Дорожнє», що знаходиться на балансі від%
особленого структурного підрозділу вокзал «Сімферополь»,
ДП «Придніпровська залізниця», м. Євпаторія, вул. 60%річчя
Жовтня, 26а.
Складські приміщення, що знаходяться на балансі відосо%
бленого структурного підрозділу вокзал «Сімферополь» ДП
«Придніпровська залізниця», м. Сімферополь, вул. Героїв Ста%
лінграда, 1.
Складські приміщення, що знаходяться на балансі відосо%
бленого структурного підрозділу вокзал «Сімферополь» ДП
«Придніпровська залізниця, м. Сімферополь, вул. Москальо%
ва, 32а.
Кондитерський цех, що знаходиться на балансі відособле%
ного структурного підрозділу вокзал «Сімферополь» ДП «При%
дніпровська залізниця», м. Сімферополь, вул. Київська.
Складські приміщення, що знаходяться на балансі Крим%
ського загону воєнізованої охорони, м. Сімферополь, вул. Ши%
рока, 4.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення магазину № 23 площею
251,60 м2, що знаходиться на балансі ДП «Головне управління
робітничого постачання підприємств вугільної галузі», м. Ма%
кіївка, вул. Кулабухова, 2.
Вбудоване нежитлове приміщення магазину № 43 площею
494,40 м2, що знаходиться на балансі ДП «Головне управління
робітничого постачання підприємств вугільної галузі», м. Ма%
кіївка, вул. Кулабухова, 2.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої їдальні, що знаходиться на балансі ДП
«Учбово%виробничий комбінат «Кривбасбуд», м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе, 5.
Автомобіль ЗІЛ%157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63%03
ДНК, 1970 р. в., що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізьке
АТП%14129», м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Автомобіль ЗІЛ%157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63%04
ДНК, 1970 р. в., що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізьке
АТП%14129», м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Автомобіль ЗІЛ%157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63%05
ДНК, 1970 р.в., що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізьке
АТП%14129», м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Електростанція тип АБ%2%230%МІ, що знаходиться на бала%
нсі ВАТ «Криворізьке АТП%14129», м. Кривий Ріг, вул. Бикова,
10.
Будівля магазину «Дари ланів», що знаходиться на балансі
госпрозрахункового структурного підрозділу ДП «ВО «Пів%
денний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» — Пав%
лоградський механічний завод, м. Павлоград, вул. Поштова,
6а.
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Будівля колишнього овочевого магазину, що знаходиться
на балансі госпрозрахункового структурного підрозділу ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»
— Павлоградський механічний завод, м. Павлоград, вул. До%
стоєвського, 1/2.
Вбудоване приміщення магазину, що знаходиться на ба%
лансі госпрозрахункового структурного підрозділу ДП «ВО
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» —
Павлоградський механічний завод, м. Павлоград, вул. Дніп%
ровська, 422а.
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина адміністративного будинку, що знаходиться на ба%
лансі РВ ФДМУ по Закарпатській області, м. Тячів, вул. Неза%
лежності (Леніна), 18.
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля кулінарії, що знаходиться на балансі АТВТ «Світло%
техніка», м. Бровари, вул. Чкалова, 3.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі ДВАТ
«Шахта «Лутугинська» дочірнє підприємство ДХК «Луганськ%
вугілля», м. Лутугине, кв. 40 років Перемоги, 1.
Нежитлове вбудоване приміщення, що знаходиться на ба%
лансі ЗАТ «Луганський міськмолокозавод № 1», м. Луганськ,
вул. Лутугинська, 125.
Будівля та споруди колишнього складу, що знаходиться на
балансі Головного Управління МНС України в Луганській об%
ласті, Антрацитівський р%н, с%ще Дубовський, вул. Гагаріна,
15.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДП «Пустомитівський завод «Модель», м. Пустомити, вул.
Глинська, 16.
Цілісний майновий комплекс малого державного підпри%
ємства «Турківське АТП%14612», м. Турка, вул. Ів. Франка, 65.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — Державне підприємство
«Ресторан станції Котовськ», ст. Котовськ, пл. Привокзаль%
на, 1.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 140,0
м2 в житловому будинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Бу%
чацький цукровий завод», м. Бучач, вул. Залізнична, 4.
Приміщення недіючої насосної станції промислової води
загальною площею 72,0 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Бучацький цукровий завод», м. Бучач, вул. В. Стуса.
Сторожова будка загальною площею 40,1 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Бучацький цукровий завод», м. Бучач, вул.
Павла Тичини, 3а.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля, що знаходиться на балансі КСП «Ях%
нівське», Ніжинський р%н, с. Світанок, вул. Щорса, 3.
Комплекс будівель, споруд та майно колишнього пожежно%
го депо, що знаходиться на балансі ВАТ «Прилуцький завод
«Білкозин», м. Прилуки, вул. Дружби народів, 38.
Нежитлова будівля, що знаходиться на балансі Бобровни%
цької філії ВАТ «Чернігівнафтопродукт», м. Бобровиця, вул.
Польова, 35.

Пропонуються до продажу
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
ИНФОРМАЦИЯ
о повторной продаже по конкурсу имущества,
принадлежащего Автономной Республике Крым,
не вошедшего в уставный фонд и находящегося на
балансе КСП «Искра»
(начальная стоимость снижена на 30%)
Название объекта:
1. Нежилые помещения бывшего детского сада, площадью
477,5 м2: в литере А: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.11; 1.12; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1;
3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.2; 4.3;
в литере Б: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5,0; 6,0.
2. Нежилые помещения бывшего детского сада, площадью
134 м2:
в литере А: 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 1.10.
Адрес объекта: Автономная Республика Крым, Нижегорс%
кий район, с. Любимовка, ул. Школьная, 40.
Балансодержатель: КСП «Искра».
Адрес балансодержателя: Автономная Республика Крым,
Нижнегорский район, с. Пшеничное.
Код по ОКПО балансодержателя: 00854297.
Сведения об объектах:
1. Нежилые помещения бывшего детского сада площадью
477,5 м2:
в литере А: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.11; 1.12; 3.1; 3.2; 3.3; 4.2; 4.3;
помещения бывшего детского сада 1965 года постройки
общей площадью 288 м2 в данный момент времени не эксп%
луатируются, состояние помещений неудовлетворительное.
В помещениях отсутствуют дверные и оконные коробки, по%
крытие пола и основание полностью разрушены, стены —
покраска, побелка (глубокие трещины в штукатурке, окрасоч%
ный слой практически утрачен, потемнение и загрязнение
поверхности стен и потолка, следы сырости), электрическая
проводка полностью разрушена, провода отсутствуют, в по%
мещениях мусор;
в литере А: 2.1; 2.2; 2.3; 3.4; 3.5;
помещения бывшего детского сада общей площадью 59,9
м2 используются под размещение почты. Состояние поме%
щений удовлетворительное. Оконные и дверные проемы —
деревянные; стены — обои (местами отхождение обоев от

стен, потертости), потолок — побелка (трещины в штукатур%
ке, потемнение поверхности), полы — дощатые (отколы в от%
дельнных местах досок, стертость в местах хождения), в по%
мещениях есть электроосвещение. Вход в помещения отде%
льный с улицы;
в литере Б: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0:
помещения прачечной общей площадью 129,6 м2 не эксп%
луатируются, состояние здания неудовлетворительное. Ме%
стами разрушение каменной кладки стен, отсутствие двер%
ных и оконных проемов, основание полов и покрытие полнос%
тью разрушены, стены — штукатурка, побелка (отколы, глу%
бокие трещины, сырость), на большой площади разрушено
шиферное покрытие кровли;
2. Нежилые помещения бывшего детского сада общей пло%
щадью 134 м2:
в литере А: 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 1.10:
помещения бывшего детского сада общей площадью 134
м2 используются под магазин. В состав площадей входят:
помещение торгового зала, подсобные помещения. Состоя%
ние помещений удовлетворительное. Во всех помещениях
оконные и дверные проемы — деревянные. В торговом зале
— стены: водоэмульсионная окраска (потемнение окрашен%
ного слоя, трещины), потолок — декоративная плитка (поте%
мнение поверхности, местами отхождение плитки), полы —
плитка. В подсобных помещениях — стены и потолок — побе%
лка (следы сырости на поверхности стен и потолка, трещины
в штукатурке), полы — цементная стяжка, плитка. Вход в ма%
газин и подсобные помещения магазина отдельный, с ули%
цы.
Земельные участки отдельно не выделены.
Вопросы закрепления земельного участка в пользование
решаются новым собственником в соответствии с действу%
ющим законодательством.
1. Стоимость продажи нежилых помещений бывшего
детского сада, площадью 477,5 м2;
в литере А: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.11; 1.12; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2;
3.3; 3.4; 3.5; 4.2; 4.3,
в литере Б: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0.
Начальная стоимость продажи: 12 404 грн.
2. Стоимость продажи нежилых помещений бывшего
детского сада, площадью 134 м2: в литере А: 1.4; 1.5; 1.6;
1.8; 1.9; 1.10.
Начальная стоимость продажи: 10 794 грн.
Условия расчета за объект приватизации для физических
и юридических лиц — денежные средства.
Условия продажи объектов:
1. Дальнейшее использование объекта покупатель опреде%
ляет самостоятельно.
2. Содержание объекта в надлежащем санитарном состоя%
нии, соблюдение действующих норм экологической безопа%
сности.
3. Покупатель одного из вышеуказанных объектов берет на
себя обязательство по охране второго объекта (в случае от%
сутствия на него покупателя) до передачи его новому собст%
веннику.
4. Покупатель обязан представить в конкурсную комиссию
план приватизации объекта, который должен включать: на%
звание и местонахождение объекта; сведения о покупателе
(основной вид деятельности, финансовые показатели дея%
тельности предприятия и др.); предложенную покупателем
цену приобретения объекта; обязательства по выполнению
условий конкурса, социальные последствия приватизации;
дополнительные обязательства по дальнейшей эксплуата%
ции объекта.
Плата за регистрацию заявлений на участие в конкурсе в
сумме 17 грн. и денежные средства за приобретенный объ%
ект приватизации вносятся на р/с № 37187020016362 в
Управлении Государственного казначейства в АРК, г. Сим%
ферополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026, получатель
— Фонд имущества Автономной Республики Крым.
Денежные средства в сумме 1 240,40 грн. (нежилые поме%
щения бывшего детского сада, площадью 477,5 м 2) или
1 079,40 грн. (нежилые помещения бывшего детского сада,
площадью 134 м2), что составляет 10% начальной стоимости
объекта вносятся на р/с № 37323000016362 в Управлении
Государственного казначейства в АРК г. Симферополь, код
по ОКПО 00036860, МФО 824026, получатель — Фонд имуще%
ства Автономной Республики Крым.
Ознакомиться с объектом можно в любое время по месту
его нахождения.
Конкурс состоится 16 августа 2004 года в 14.00 по
адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд
имущества Автономной Республики Крым.
Прием заявлений на участие в конкурсе прекращается за
семь дней до даты проведения конкурса.
Справки по адресу: 95015, Симферополь, ул. Севастополь%
ская, 17, Фонд имущества АРК, каб. 36, тел. 24%13%19.
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ИНФОРМАЦИЯ
о повторной продаже на аукционе государственного
имущества — помещения овощного магазина
(инв. № 2573), находящегося на балансе
ОАО «Солнечная долина»
(начальная стоимость снижена на 30%)
Название объекта: помещение овощного магазина (ив.
№ 2573), находящегося на балансе ОАО «Солнечная долина».
Адрес объекта: Автономная Республика Крым, г. Судак, с.
Богатовка.
Балансодержатель: ОАО «Солнечная долина».
Адрес балансодержателя: Автономная Республика Крым,
г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Черноморская, 23.
Код по ОКПО балансодержателя: 00412961.
Сведения об объекте: двухэтажное отдельно стоящее зда%
ние бывшего овощного магазина 1945 года постройки, об%
щей площадью 262,8 м2, площадь застройки — 202,1 м2, фун%
дамент бетонный; стены и перегородки — камень%известняк
мелкоштучный и крупноблочный; перекрытия — сборные же%
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лезобетонные панели на первом этаже и деревянные ошту%
катуренные на втором этаже (отсутствует более 60%); крыша,
кровля — деревянная стропильная, асбоцементные листы
(отсутствует 90% кровли); полы — бетонные; окна и двери —
отсутствуют; внутренняя и внешняя отделка — отсутствует;
внутренние сантехнические и элетротехнические устройст%
ва — отсутствуют в полном объеме. Здание под магазин по%
следние двадцать лет не используется.
Земельный участок отдельно не выделен.
Вопросы закрепления земельного участка в пользование
решаются новым собственником в соответствии с действу%
ющим законодательством.
Начальная стоимость продажи: 37 455 грн.
Условия расчета за объект приватизации для физических
и юридических лиц — денежные средства.
Условия продажи объекта:
обеспечение условий содержания объекта в надлежащем
санитарном состоянии; объект не подлежит отчуждению дру%
гим физическим и юридическим лицам без сохранения
условий, на которых он был продан; оплата услуг по проведе%
нию аукциона.
Плата за регистрацию заявлений на участие в аукционе в
сумме 17 грн. и денежные средства за приобретенный
объект приватизации вносятся на р/с № 37182500900001 в
Управлении Государственного казначейства в АРК, г. Сим%
ферополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026, получатель
— Фонд имущества Автономной Республики Крым.
Денежные средства в сумме 3 745,50 грн. составляет
10% начальной стоимости объекта, вносятся на р/с
№ 37310000000002 в Управлении Государственного казначей%
ства в АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО
824026, получатель — Фонд имущества Автономной Респуб%
лики Крым.
Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по месту
его нахождения.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе
13.08.2004.
Аукцион состоится 17 августа 2004 года в 11.00 по
адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд
имущества Автономной Республики Крым.
Справки по адресу: 95015, Симферополь, ул. Севастополь%
ская, 17, Фонд имущества АРК, каб. 36, тел. 24%13%19.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні вбудованих
нежитлових приміщень загальною площею 158,9 м2
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення загаль%
ною площею 158,9 м2, що знаходяться на балансі СВАТ «Укра%
їна».
Адреса: 23127, Вінницька обл., Жмеринський р%н, с. Олек%
сандрівка, просп. Шевченка, 16.
Відомості про об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення за%
гальною площею 158,9 м2 у двоповерховому житловому бу%
динку, 1987 р. побудови. Земельна ділянка окремо не виді%
лена.
Початкова вартість продажу об’єкта: 13 953,58 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; покупець зобов’язаний протягом 2 місяців відшко%
дувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати%
зації; дотримання санітарних норм і правил пожежної безпе%
ки згідно з чинним законодавством України; об’єкт не підля%
гає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження умов, на яких він був при%
дбаний.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015.
Грошові кошти в розмірі 1 395,36 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій обл., № 37315005000498 в
банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015.
Заяви на участь в аукціоні приймаються до 09.08.2004.
Аукціон буде проведено 13.08.2004 за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «НаціонаD
льна мережа аукціонних центрів» о 10Dй год.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Служба з організації та проведення аук%
ціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області,
21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 32%25%34, з 8.00 до
17.00, крім вихідних.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні окремо розташованої будівлі
колишнього кафе «Орбіта», що знаходиться на
балансі структурного підрозділу ДП «ВО «Південний
машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»
ДП «Павлоградський механічний завод»
Код за ЄДРПОУ: 14310170.
Назва об’єкта: окремо розташована будівля колишнього
кафе «Орбіта».
Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 2а.
Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхо%
ва панельна будівля з ґанками, загальною площею 1 055,3
м2, 1986 р. побудови, земельна ділянка окремо не виділя%
лась.
Початкова вартість продажу: 302 290,0 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно%технічному стані та додер%
жання правил пожежної безпеки згідно з чинним законо%
давством; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється
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грошовими коштами; питання приватизації чи оренди зе%
мельної ділянки покупець вирішує самостійно з місцевою
радою в порядку, встановленому чинним законодавством
України.
Грошові кошти на участь в аукціоні 30 229,0 грн., що стано%
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку%
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро%
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об%
ласті, код за ЄДРПОУ 13467337.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 371885009000001 в УДКУ в Дніпропетровській обла%
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет%
ровській області.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про%
токолу аукціону або укладання договору купівлі%продажу об’%
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартос%
ті продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні,
не повертаються.
Аукціон відбудеться о 10.00 23.08.2004 в філії «ДніпD
ропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна меD
режа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. ДніпD
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4Dй поD
верх, (тел. 779D30D74).
Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об%
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 19.08.2004
до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна
отримати за тел. (0562) 42%89%65. Ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Силікатна, 10.
Балансоутримувач: ЗАТ «Будматеріали», код за ЗКПО
00290618.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення
площею 81,0 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 5 586,00 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному санітар%
но%технічному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до
об’єкта території; виконувати правила технічної експлуа%
тації об’єкта; об’єкт приватизації відчужується або зда%
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був при%
дбаний; покупець оплачує витрати, пов’язані з підготов%
кою об’єкта до продажу; переможець аукціону, який відмо%
вився від підписання протоколу аукціону або укладання до%
говору купівлі%продажу об’єкта, сплачує продавцю неустой%
ку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в міся%
чний термін з моменту одержання свідоцтва про власність
укласти договір на комунальні послуги з експлуатаційними
організаціями.
Грошові кошти в сумі 558,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37318005000634 в УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 23607288.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на р/р № 37180561900075 в УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 23607288.
Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адD
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революD
ції, 49, представництво Фонду державного майна УкраD
їни в м. Слов’янську.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — представ%
ництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську,
адреса: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з
8.00 до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел. (06262)
3%60%15, 3%82%73.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності — нежитлового будинку
площею 117,7 м2 (колишня ощадна каса)
(знижка ціни продажу на 30%)
Назва об’єкта: нежитловий будинок площею 117,7 м2 (ко%
лишня ощадна каса), що знаходиться на балансі ДВАТ «Шах%
та ім. А. І. Гайового».
Адреса: 84613, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вавілова,
33.
Відомості про об’єкт: нежитловий окремо розташований
одноповерховий будинок (колишня ощадна каса) площею 117,7
м2, рік збудування — 1930, земельна ділянка — 160 м2.
Балансоутримувач — ДВАТ «Шахта ім. А. І. Гайового».
Код за ЗКПО: 00175490.
Початкова вартість продажу: 3 295,60 грн.
Умови продажу: об’єкт не підлягає відчуженню та пере%
дачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження зобов’язань, на яких він був придбаний; поку%
пець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладення договору

купівлі%продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку у роз%
мірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви — 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37189561900021, УДК у Донецькій обл., МФО 834016, ЗКПО
24164887, одержувач — ВДК м. Горлівка.
Грошові кошти у розмірі 329,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37318004000527, УДК у Донецькій обл., МФО 834016,
ЗКПО 24164887, одержувач — ВДК м. Горлівка.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адD
ресою: м. Горлівка, пр. Перемоги, 67, приміщення виD
конкому Горлівської міськради.
Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а, 2%й поверх, Горлівське пред%
ставництво Фонду держмайна України, тел. 4%41%57,
9%34%20.
Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
будівлі підсобного господарства
(зниження ціни продажу на 30%)
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства.
Відомості про приміщення: будівля підсобного господарс%
тва площею 129,3 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.
Місцерозташування: 84200, м. Дружківка Донецької облас%
ті, вул. Педагогічна, 1.
Балансоутримувач: ДКПТФ «Ранок», код за ЗКПО 00310315,
м. Дружківка Донецької обл., вул. Педагогічна, 1.
Початкова вартість: 3 077,20 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарному стані; укладення договорів на кому%
нальні послуги з експлуатаційними організаціями; об’єкт не
підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридич%
ним та фізичним особам без збереження зобов’язань, на
яких він був придбаний.
Грошові кошти у розмірі 307,72 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, на участь у аукціоні
за окремим платіжним дорученням перераховуються на ра%
хунок № 37319007000125 в ВДК Донецькій обл., у м. Крама%
торську, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, УДК у Донець%
кій обл.
Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. за подання заяви на
участь у аукціоні за окремим платіжним дорученням перера%
ховується на рахунок № 37184561900059 в ВДК Донецької обл.,
у м. Краматорську, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, УДК
у Донецькій обл.
Розрахунки за об’єкт приватизації за окремим платіжним
дорученням перераховуються на рахунок № 37184561900059
в ВДК Донецької обл., у м. Краматорську, МФО 834016, код за
ЗКПО 24166521, УДК у Донецькій обл.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адреD
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. КатериD
нича, 13D1 о 10.00.
Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., вул. Катеринича, 13%1; у робочі
дні.
Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за уча%
стю спеціаліста органу приватизації.
Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел. 3%13%55.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлових
вбудованих приміщень площами 124,9 м2, 238,1 м2,
83,3 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Курахівський
механічний завод» (ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00109274.
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площами
124,9 м2, 238,1 м2, 83,3 м2, що знаходяться на балансі ВАТ
«Курахівський механічний завод».
Адреса: Донецька обл., Мар’їнський р%н, м. Курахове, вул.
Победи (Перемоги), буд. 16, прим. 2, 3, 4.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять вбудовані
приміщення першого поверху 5%поверхового будинку, пло%
щами 124,9 м2, 238,8 м2, 83,3 м2, рік будівництва — 1969. Зе%
мельна ділянка окремо не виділена.
Початкова вартість продажу: 73 570,70 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному техніч%
ному та санітарному стані; об’єкт приватизації відчужуєть%
ся або здається в оренду з додержанням умов, на яких він
був придбаний; забезпечити укладання договорів з екс%
плуатаційними організаціями на обслуговування і оплату
послуг.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187561900001 в банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо%
нальне відділення ФДМУ по Донецькій обл.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта, що становить 7 357,07 грн., вносяться на р/р
37313008000034 в банку УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відді%
лення ФДМУ по Донецькій обл.
Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі
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дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 439а.
Аукціон буде проведено на 34Dй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НКУФ «УніверсалDКонсалтинг».
Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
обл.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
304%75%27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
59,1 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Миру, 12.
Балансоутримувач: ВЕП «Слов’янськкомуненерго» ВАТ
«Донбасенерго», код за ЗКПО: 25329333.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення за%
гальною площею 59,1 м2.
Початкова вартість продажу об’єкта: 5 223,00 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному санітарно%
технічному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’%
єкта території; виконувати правила технічної експлуатації об’%
єкта; об’єкт приватизації відчужується або здається в орен%
ду з додержанням умов, на яких він був придбаний; покупець
оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прода%
жу; переможець аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі%продажу
об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кін%
цевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з моменту оде%
ржання свідоцтва про власність укласти договір на комуна%
льні послуги з експлуатаційними організаціями.
Грошові кошти в сумі 522,30 грн., що становить 10% почат%
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК у Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 23607288.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК у Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 23607288.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на р/р № 37180561900075 в УДК в Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 23607288.
Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адD
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революD
ції, 49, представництво Фонду державного майна УкраD
їни в м. Слов’янську.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону — представ%
ництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську,
адреса: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з
8.00 до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел. (06262)
3%60%15, 3%82%73.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
будівлі складу № 6 (інв. № 10) та складу № 7 (інв. № 9)
з перехідною транспортною галереєю та
зерноочисною баштою, що знаходяться на балансі
ВАТ «Виноградівський комбінат хлібопродуктів»
Назва об’єкта: будівля складу № 6 (інв. № 10) та складу № 7
(інв. № 9) з перехідною транспортною галереєю та зерно%
очисною баштою, що знаходяться на балансі ВАТ «Виногра%
дівський комбінат хлібопродуктів».
Місцерозташування: Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Лейзмана, 27.
Відомості про об’єкт: будівлі складу одноповерхові, 1965—
1967 рр. побудови, склад № 6 площею 1 223,6 м2, склад № 7
площею 1 267,9 м2. Склади розташовані ліворуч та праворуч
від зерноочисної башти та з’єднані між собою перехідною
транспортною галереєю, обладнані верхніми транспортер%
ними галереями та призначені для зберігання зернових куль%
тур. Фундамент — бутобетон, стіни та перегородки цегляні,
дах двоскатний, покрівля — азбестоцементні хвилясті листи,
підлога асфальтобетонна.
Зерноочисна башта — чотириповерхова цегляна, з пере%
криттям із залізобетонних плит, з суміщеним дахом із рулон%
ним покриттям, 1965 р. побудови, площею 64,8 м2, прибудо%
вана до складу № 7.
Перехідна транспортна галерея довжиною 10 м розташо%
вана між складами № 6 та № 7 з металевим каркасом та
огороджувальними конструкціями з азбестоцеметних хви%
лястих листів.
Об’єкт розташований на території ВАТ «Виноградівський
комбінат хлібопродуктів».
Початкова вартість продажу об’єкта — 163 344,00 грн.
Умови продажу: умови подальшого використання покупець
вирішує самостійно; дотримання санітарно%екологічних норм
під час експлуатації об’єкта; протягом 30 днів з моменту під%
писання договору купівлі%продажу покупець зобов’язаний
відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з під%
готовкою об’єкта до приватизації; провести реєстрацію об’%
єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ); питання землеко%
ристування вирішується покупцем самостійно після укладан%
ня договору купівлі%продажу згідно з чинним законодавст%
вом.

l

КОНКУРСИ

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич%
них осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 16 334,40 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукці%
ону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 16.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, кімн. 316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуD
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь%
ка область, м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27.
Служба з організації та проведення аукціону: РФ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316, телефони для довідок: (03122) 3%53%21, 3%71%93.

ІВАНОDФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі контори Татарівського лісництва
Назва об’єкта: будівля контори Татарівського лісництва,
що знаходиться на балансі Карпатського природного націо%
нального парку.
Місцезнаходження об’єкта: 78596, м. Яремча, с. Татарів,
дільниця Піги, 3.
Балансоутримувач: Карпатський природний національний
парк.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05509323.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78500, м. Яремча,
вул. Стуса, 6.
Відомості про об’єкт: дерев’яна будівля з підвалом зага%
льною площею 150,2 м2, унаслідок пошкодження пожежею зна%
ходиться в неексплуатаційному стані.
Земельна ділянка не виділена.
Початкова вартість продажу: 15 987 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації, покупець від%
шкодовує витрати на виготовлення технічної документації.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному відD
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати про%
ведення аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділен%
ню ФДМУ по Івано%Франківській області (код установи за
ЄДРПОУ 13660726) в банк УДК в Івано%Франківській області,
МФО 836014:
за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний
об’єкт
приватизації
на
рахунок
№
37180500900001;
1 598,70 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації на рахунок № 37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні по місцю йо%
го розташування. Додаткову інформацію можна отримати в
Регіональному відділенні ФДМУ по Івано%Франківській обла%
сті за адресою: м. Івано%Франківськ, вул. Січових Стрільців,
15, каб. 307, тел. 2%57%44.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
двоповерхової будівлі АКАБ «Україна»
Назва об’єкта: двоповерхова будівля філії АКАБ «Україна»
площею 464,8 м2.
Адреса об’єкта: Львівська обл., Жовківський р%н, м. Рава%
Руська, вул. Грушевського, 33.
Балансоутримувач: перебуває на утриманні та збереженні
Жовківської райдержадміністрації (на підставі доручення за%
ступника голови облдержадміністрації від 11.02.2004 № 8).
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля з підвалом за%
гальною площею 464,8 м2. Дата побудови — орієнтовно кі%
нець ХІХ ст., відноситься до пам’яток архітектури. Будівля
впродовж останнього часу не експлуатується, не опалюється.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекорис%
тування вирішуватиметься покупцем після укладення дого%
вору купівлі%продажу об’єкта згідно з чинним законодавст%
вом.
Початкова вартість продажу: 72 254 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів%
ській області, ЗКПО 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про%
дажу об’єкта, що становить 7 225,40 грн., вноситься на раху%
нок № 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується
згідно з чинним законодавством із збереженням умов, на
яких він був придбаний. Покупець зобов’язаний оформити
охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%
шові кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
від дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості приD
ватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74%12%24.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
одноповерхової надвірної будівлі
Назва об’єкта: одноповерхова надвірна будівля площею
78,2 м2.
Адреса об’єкта: Львівська обл., Жовківський р%н, м. Рава%
Руська, вул. Грушевського, 33.
Балансоутримувач: перебуває на утриманні та збережен%
ні Жовківської райдержадміністрації (на підставі доручен%
ня заступника голови облдержадміністрації від 11.02.2004
№ 8).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною
площею 78,2 м2. Дата побудови — орієнтовно 1960%ті роки. До
складу входять господарська будівля площею 47,2 м2 та са%
рай площею 31,0 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем пі%
сля укладення договору купівлі%продажу об’єкта згідно з чин%
ним законодавством.
Початкова вартість продажу: 1 948 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів%
ській області, ЗКПО 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про%
дажу об’єкта, що становить 194,80 грн., вносяться на рахунок
№ 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів%
ській області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується
згідно з чинним законодавством із збереженням умов, на
яких він був придбаний. Покупець зобов’язаний оформити
охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%
шові кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
від дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості приD
ватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74%12%24.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної форми
власності — незадіяних нежитлових приміщень
моноблоку № 1 колишнього тваринницького
комплексу «Солокія» площею 10 606,3 м2
Назва об’єкта: незадіяні нежитлові приміщення моноблоку
№ 1 колишнього тваринницького комплексу «Солокія».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральная, 1а, с. Корчів
Сокальського району Львівської області, 80060.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: п’ятирядний корівник з бетонних плит
з металевим перекриттям та прилеглими з обох сторін під%
собно%побутовими приміщеннями із силікатної цегли з залі%
зобетонним перекриттям. Загальна площа — 10 606,3 м2. Рік
побудови 1986. Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу: переможець аукціону в разі відмови від
підписання протоколу аукціону або відмови від укладання
договору купівлі%продажу об’єкта сплачує продавцю не%
устойку в розмірі 20% від кінцевої вартості продажу об’єкта
на аукціоні; відчуження або передача об’єкта в оренду здій%
снюється згідно з чинним законодавством із збереженням
умов, на яких він був придбаний; відчуження об’єкта прива%
тизації, обтяженого відповідними зобов’язаннями, за до%
говором подальшого відчуження погоджується з органом
приватизації.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%
шові кошти.
Початкова вартість продажу об’єкта становить 371 221
(триста сімдесят одна тисяча двісті двадцять одна) гриD
вня.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі
за об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37188015000186 в банк УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фон%
ду державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 37 122,10 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37327014000186 в банку УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 208323070.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
публікації в газеті «Відомості приватизації» об 11Dй год.
за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Реєстрація учасників триває з 9.00 до 10.45.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятни%
цю — з 9.00 до 16.00, протягом 27 днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул.
Січових Стрільці, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
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АУКЦІОНИ
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, кімн. 13, тел. (0322)
72%20%42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла%
сті.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної форми власності — водонапірної башти
колишнього тваринницького комплексу «Солокія»
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: водонапірна башта колишнього тваринни%
цького комплексу «Солокія».
Місцезнаходження об’єкта: с. Корчів Сокальського району
Львівської області, 80060.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: висота башти — 18,0 м; об’єм баку
50,0 м3; об’єкт перебуває в неробочому стані; рік побудови
1981.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу: переможець аукціону в разі відмови від
підписання протоколу аукціону або відмови від укладання
договору купівлі%продажу об’єкта сплачує продавцю не%
устойку в розмірі 20% від кінцевої вартості продажу об’єкта
на аукціоні; відчуження або передача об’єкта в оренду здій%
снюється згідно з чинним законодавством із збереженням
умов, на яких він був придбаний; відчуження об’єкта прива%
тизації, обтяженого відповідними зобов’язаннями, за до%
говором подальшого відчуження погоджується з органом
приватизації.
Питання землевідведення вирішується новим власником
відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%
шові кошти.
Початкова вартість продажу об’єкта — 15 291,50 грн.
(п’ятнадцять тисяч двісті дев’яносто одна гривня 50
коп.).
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі
за об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37188015000186 в банк УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фон%
ду державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 1 529,15 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37327014000186 в банку УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 208323070.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
публікації в газеті «Відомості приватизації» об 11Dй год.
за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Реєстрація учасників триває з 9.00 до 10.45.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятни%
цю — з 9.00 до 16.00 протягом 27 днів після публікації в газеті
«Відомості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул. Січових
Стрільці, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, кімн. 13, тел. (0322)
72%20%42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла%
сті.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної форми власності — крана ККСD12,5
колишнього тваринницького комплексу «Солокія»
(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: кран ККС%12,5 колишнього тваринницького
комплексу «Солокія».
Місцезнаходження об’єкта: с. Корчів Сокальського району
Львівської області, 80060.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: вантажопідіймальний козловий кран
у розукомплектованому стані; відсутні сталеві канати кабель%
ного барабана; підіймання вантажу та переміщення каретки,
однорогий кований гак, електродвигуни вантажної лебідки,
привідного візка (2 шт.) та механізму переміщення каретки.
рік випуску — 1988.
Умови продажу: переможець аукціону в разі відмови від
підписання протоколу аукціону або відмови від укладання
договору купівлі%продажу об’єкта сплачує продавцю не%
устойку в розмірі 20% від кінцевої вартості продажу об’єкта
на аукціоні; відчуження або передача об’єкта в оренду здій%
снюється згідно з чинним законодавством із збереженням
умов, на яких він був придбаний; відчуження об’єкта прива%
тизації, обтяженого відповідними зобов’язаннями, за до%
говором подальшого відчуження погоджується з органом
приватизації.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%
шові кошти.
Початкова вартість продажу об’єкта становить 16 157,40
грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі
за об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37188015000186 в банк УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фон%
ду державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.
Грошові кошти в розмірі 1 615,74 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37327014000186 в банку УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 208323070.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
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публікації в газеті «Відомості приватизації» об 11Dй год.
за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Реєстрація учасників триває з 9.00 до 10.45.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятни%
цю — з 9.00 до 16.00 протягом 27 днів після публікації в газеті
«Відомості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул. Січових
Стрільці, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, кімн. 13, тел. (0322)
72%20%42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла%
сті.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
цілісного майнового комплексу державного
комерційноDвиробничого підприємства «Залізничник»,
м. Стрий (знижка вартості на 30%)
Балансоутримувач: державне комерційно%виробниче під%
приємство «Залізничник», м. Стрий, код за ЗКПО 01099294.
Юридична адреса балансоутримувача: м. Стрий, вул. Во%
кзальна, 118.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного
комерційно%виробничого підприємства «Залізничник»,
м. Стрий.
Місцезнаходження об’єкта: м. Стрий, вул. Олесницького,
27 та вул. Петлюри, 103.
Вид діяльності підприємства: торгівля.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять будівлі
складського та виробничого призначення за адресою: м.
Стрий, вул. Петлюри, 103, а саме: будівля овочесховища
площею 333,8 м2, рік побудови 1957; будівля гаража — 226,2
м2, рік побудови 1974; будівля господарського складу — 51,1
м2 під літ. В, рік побудови 1978; будівля господарського скла%
ду — 280,7 м2 під літ. Г, рік побудови 1978; будівля столярної
майстерні — 116,3 м2, рік побудови 1971; будівля тарного
складу — 197,8 м2, рік побудови 1957; склад — 250,3 м2, рік
побудови 1987; вбиральня та будівля магазину № 2 площею
80,1 м2, рік побудови 1975 за адресою: м. Стрий, вул. Олес%
ницького, 27. Будівлі складського та виробничого призна%
чення перебувають у занедбаному стані, довгий час не екс%
плуатувалися, група капітальності ІІІ і ІV. Площа земельної
ділянки — 0,7.
Кількість працюючих: 5 осіб.
Заборгованість станом на 31.01.2004: дебіторська —
1 627,80 грн., кредиторська — 19 591,55 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта: 175 450 грн.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива%
тизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львів%
ській області, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ
по Львівській області, ЗКПО 20823070.
Грошові кошти в розмірі 17 545 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде%
ржувач коштів № 37310009000186 в УДК у Львівській області,
МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській
області, ЗКПО 20823070.
Умови продажу об’єкта: новий власник стає правонаступ%
ником усіх прав і обов’язків ЦМК; не проводити звільнення
працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців
згідно з чинним законодавством України; подальше викори%
стання об’єкта визначає покупець; об’єкт не підлягає відчу%
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження умов, на яких він був придбаний;
питання землекористування покупець вирішує з органами мі%
сцевого самоврядування після укладання договору купівлі%
продажу згідно з чинним законодавством.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%
шові кошти.
Аукціон буде проведено об 11Dй год. через 30 каленD
дарних днів від дня опублікування цієї інформації у газеD
ті «Відомості приватизації».
Прийняття заяв припиняється за три дні до початку прове%
дення аукціону. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74%12%24, Ре%
гіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи А
Назва об’єкта: будівля їдальні на 500 місць, яка знахо%
диться на балансі ВП «Южно%Українська АЕС».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гід%
рокомплекс, 4.
Відомості про об’єкт: двоповерхова окремо стояча будівля
з підвалом, рік будівництва — 1992, загальна площа — 3 130,06
м2, земельна ділянка не виділена.
Початкова вартість продажу — 417 820 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 41 782,0 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь%
ка обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 4.
Назва об’єкта: приміщення ковбасного цеху, що знахо%
дяться на балансі ВП «Южно%Українська АЕС».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
проммайданчик бази ВРП.
Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення на другому
поверсі двоповерхової прибудови до триповерхової фабри%
ки%кухні, рік будівництва — 1993, загальна площа — 360 м2,
земельна ділянка не виділена.
Початкова вартість продажу — 25 080 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 2 508,0 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь%
ка обл., м. Южноукраїнськ, проммайданчик бази ВРП.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації —
РВ ФДМУ по Миколаївській області — протягом 30 днів з
моменту підписання договору купівлі%продажу витрат, пов’я%
заних з проведення незалежної оцінки.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284,
банк: Управління Державного казначейства у Миколаївській
області, МФО 826013.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про%
дажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318006000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк:
Управління Державного казначейства у Миколаївській обла%
сті, МФО 826013.
Термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 27 календа%
рних днів від дня опублікування цієї інформації (з 8.00 до
17.00). Заява подається уповноваженою особою підприємст%
ва особисто.
Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, в конференцDзалі Регіонального відD
ділення ФДМУ по Миколаївській області об 11.00.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївсь%
кій області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6%й поверх, кімн. 22,
тел. 47%04%11.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності — будівлі прохідної
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля прохідної.
Місцезнаходження об’єкта: 34500, Рівненська область, м.
Сарни, вул. Бєлгородська, 31а.
Балансоутримувач: ВАТ «Сарненський хлібозавод», 34500,
Рівненська область, м. Сарни, вул. Бєлгородська, 31, код за
ЄДРПОУ 00379436.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля площею 43,3 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена. Об’єкт розташований на території ВАТ «Сарненсь%
кий хлібозавод».
Початкова вартість продажу об’єкта: 4 908,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придба%
ний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в належ%
ному санітарно%екологічному стані; об’єкт не підлягає відчу%
женню та передачі в оренду, тощо іншим юридичним та фізи%
чним особам без збереження умов, на яких він був придба%
ний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі%
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового акта
перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою
органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта привати%
зації, покупець має покласти всі зобов’язання за договором на
нового власника. Новий власник у двотижневий термін від
дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до дер%
жавного органу приватизації копії документів, що підтверджу%
ють перехід до нього права власності; питання землекористу%
вання покупець вирішує самостійно з органами місцевого са%
моврядування згідно з чинним законодавством України; поку%
пець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціону;
учасник аукціону, який відмовився від підписання протоколу,
якщо це підтверджується актом, підписаним трьома незаінте%
ресованими особами, позбавляється права на подальшу участь
в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний переможцем, але
відмовився від підписання договору купівлі%продажу, відшко%
довує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підго%
товкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’%
єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рівнен%
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу%
вач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 490,84 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок №
37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО 833017,
код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне відді%
лення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року вклю%
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11Dй гоD
дині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по РівD
ненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове%
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста%
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 63%58%19, 26%25%56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — підсобних приміщень
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: підсобні приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: 34500, Рівненська область, м.
Сарни, вул. Бєлгородська, 31а.
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АУКЦІОНИ
Балансоутримувач: ВАТ «Сарненський хлібозавод», 34500,
Рівненська область, м. Сарни, вул. Бєлгородська, 31, код за
ЄДРПОУ 00379436.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля площею 151,7 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташова%
ний на території ВАТ «Сарненський хлібозавод».
Початкова вартість продажу об’єкта: 16 878,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визна%
чає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за
придбаний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої терито%
рії в належному санітарно%екологічному стані; об’єкт не під%
лягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юри%
дичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний; подальше відчуження об’єкта за дого%
вором купівлі%продажу до моменту підписання сторонами
підсумкового акта перевірки виконання умов договору мо%
жливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни
власника об’єкта приватизації, покупець має покласти всі
зобов’язання за договором на нового власника. Новий вла%
сник у двотижневий термін від дня переходу до нього пра%
ва власності на об’єкт подає до державного органу прива%
тизації копії документів, що підтверджують перехід до нього
права власності; питання землекористування покупець ви%
рішує самостійно з органами місцевого самоврядування
згідно з чинним законодавством України; покупець зобо%
в’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підгото%
вкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціону; уча%
сник аукціону, який відмовився від підписання протоколу,
якщо це підтверджується актом, підписаним трьома неза%
інтересованими особами, позбавляється права на пода%
льшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний
переможцем, але відмовився від підписання договору ку%
півлі%продажу, відшкодовує органу приватизації вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та про%
веденням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
області.
Грошові кошти в розмірі 1 687,84 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на раху%
нок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року вклю%
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11Dй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипD
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове%
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста%
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 63%58%19, 26%25%56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — двоповерхової будівлі відділення
АКАБ «Україна» загальною площею 469,4 м2
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ
«Україна» загальною площею 469,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Рівненсь%
кий район, смт Клевань, вул. І. Франка, 20.
Балансоутримувач: Рівненська районна державна адмініс%
трація, м. Рівне, вул. Соборна, 195.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: двоповерхова
цегляна будівля з підвалом загальною площею 469,4 м 2,
(у т. ч. площа підвалу 44 м2). Земельна ділянка окремо не ви%
ділена.
Початкова вартість продажу об’єкта: 192 185,0 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придба%
ний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в нале%
жному санітарно%екологічному стані; об’єкт не підлягає від%
чуженню та передачі в оренду, тощо іншим юридичним та
фізичним особам без збереження умов, на яких він був при%
дбаний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі%
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового ак%
та перевірки виконання умов договору можливе лише за зго%
дою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта при%
ватизації, покупець має покласти всі зобов’язання за дого%
вором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін від дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів,
що підтверджують перехід до нього права власності; питання
землекористування покупець вирішує самостійно з органа%
ми місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст%
вом України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю ви%
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та про%
веденням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від під%
писання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписа%
ним трьома незаінтересованими особами, позбавляється
права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який
визнаний переможцем, але відмовився від підписання дого%
вору купівлі%продажу, відшкодовує органу приватизації вар%
тість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та
проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
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КОНКУРСИ

Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об%
ласті.
Грошові кошти в розмірі 19 218,50 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на раху%
нок № 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року вклю%
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11Dй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипD
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове%
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста%
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 63%58%19, 26%25%56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — гаражів загальною площею 39,8 м2
(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: гаражі загальною площею 39,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Рівненсь%
кий район, смт Клевань, вул. І. Франка, 20.
Балансоутримувач: Рівненська районна державна адмініс%
трація, м. Рівне, вул. Соборна, 195.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля загальною площею 39,8 м2. Земельна ділян%
ка окремо не виділена.
Початкова вартість продажу об’єкта: 5 705,0 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придба%
ний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в нале%
жному санітарно%екологічному стані; об’єкт не підлягає від%
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та
фізичним особам без збереження умов, на яких він був при%
дбаний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі%
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового ак%
та перевірки виконання умов договору можливе лише за зго%
дою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта при%
ватизації, покупець має покласти всі зобов’язання за дого%
вором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін від дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів,
що підтверджують перехід до нього права власності; питання
землекористування покупець вирішує самостійно з органа%
ми місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст%
вом України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю ви%
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та про%
веденням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від під%
писання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписа%
ним трьома незаінтересованими особами, позбавляється
права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який
визнаний переможцем, але відмовився від підписання дого%
вору купівлі%продажу, відшкодовує органу приватизації вар%
тість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та
проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об%
ласті.
Грошові кошти в розмірі 570,50 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року вклю%
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11Dй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипD
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове%
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста%
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 63%58%19, 26%25%56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — цілісного майнового комплексу —
автозаправної станції
(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — автозапра%
вна станція.
Місцезнаходження об’єкта: 34600, Рівненська область, м.
Березне, вул. Андріївська, 48.
Балансоутримувач: колективне торгово%виробниче швей%
не підприємство «Темп», 34600, Рівненська область, м. Бере%
зне, вул. Андріївська, 48, код за ЄДРПОУ 02971564.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: об’єкт склада%
ється з одноповерхової цегляної будівлі площею 42,1 м2, в
якій розміщено чотири резервуари для збереження нафто%
продуктів об’ємом 5 м3 та двох бензоколонок (непридатні до
експлуатації). Об’єкт розташований на території підприємс%
тва. Земельна ділянка окремо не відведена.
Початкова вартість продажу об’єкта: 4 488,40 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придба%
ний об’єкт; утримання об’єкта та прилеглої території в нале%
жному санітарно%екологічному стані; об’єкт не підлягає від%
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та
фізичним особам без збереження умов, на яких він був при%
дбаний; подальше відчуження об’єкта за договором купівлі%
продажу, до моменту підписання сторонами підсумкового ак%
та перевірки виконання умов договору можливе лише за зго%
дою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта при%
ватизації, покупець має покласти всі зобов’язання за дого%
вором на нового власника. Новий власник у двотижневий
термін від дня переходу до нього права власності на об’єкт
подає до державного органу приватизації копії документів,
що підтверджують перехід до нього права власності; питання
землекористування покупець вирішує самостійно з органа%
ми місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст%
вом України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю ви%
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та про%
веденням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від під%
писання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписа%
ним трьома незаінтересованими особами, позбавляється
права на подальшу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який
визнаний переможцем, але відмовився від підписання дого%
вору купівлі%продажу, відшкодовує органу приватизації вар%
тість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та
проведенням аукціону.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК в
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об%
ласті.
Грошові кошти в розмірі 448,84 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37313004000095, банк УДК в Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року вклю%
чно до 17.15.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11Dй
годині в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 ЛипD
ня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день прове%
дення аукціону з 10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста%
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 63%58%19, 26%25%56.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні приміщення
магазину № 44 з майном (із зменшенням ціни на 30%)
Назва об’єкта: приміщення магазину № 44 з майном.
Адреса: Тернопільська обл., Гусятинський р%н, м. Хорост%
ків, станція Хоростків, вул. Івасюка, 59.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива%
тизації: Тернопільського ДКВП «Залізничник».
Код за ЗКПО — юридичної особи: 01101393.
Юридична адреса підприємства: м. Тернопіль, вул. Б. Хме%
льницького, 23.
Початкова вартість продажу об’єкта: 9 182,04 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта і прилеглої території в
належному санітарно%технічному стані; питання земельних
відносин покупець вирішує самостійно відповідно до чинно%
го законодавства; об’єкт приватизації відчужується або зда%
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придба%
ний; покупець відшкодовує витрати на виготовлення техніч%
ної документації та незалежної оцінки; у випадку відмови по%
купця від підписання протоколу аукціону, сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не
повертаються. Учасник аукціону позбавляється права на по%
дальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови покупця
від підписання договору купівлі%продажу, сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не
повертаються.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гр., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться:
одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Терно%
пільській області, р/р № 37187501900001, банк УДК у Терно%
пільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 918,2 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: одер%
жувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільсь%
кій обл., р/р № 37315011000166, банк УДК у Тернопільській
обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Термін прийняття заяв: закінчується за 3 дні до проведен%
ня аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуD
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільсь%
ка обл., Гусятинський р%н, м. Хоростків, ст. Хоростків, вул.
Івасюка, 59.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопіль%
ській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25%39%88.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі матеріального складу
(форма власності державна)
Назва об’єкта: будівля матеріального складу.
Адреса об’єкта: 73000, м. Херсон, вул. Паровозна, 41.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294D33D13

№ 27(315)

14 липня 2004 року

АУКЦІОНИ
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно%
виробниче підприємство робітничого постачання.
Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля загаль%
ною площею 143,2 м2. Земельна ділянка окремо не виділе%
на.
Вартість продажу об’єкта з ПДВ (стартова ціна):
23 320 грн. (зменшена на 30% від початкової вартості).
Сума грошових коштів (10% стартової ціни) для участі в
аукціоні: 233,20 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но%
таріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро%
шові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатко%
вуваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одер%
жувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській об%
ласті, р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області,
код за ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової ціни для
участі в аукціоні вносяться на рахунок одержувача — Регіона%
льне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача
— УДК у Херсонській області, МФО 852010.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікаD
ції інформації в газеті «Відомості приватизації» за адD
ресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел.
24D03D73.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні при%
пиняється за три дні до початку аукціону.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з
об’єктом та подати заяву на участь в аукціоні можна у Ре%
гіональному відділенні ФДМУ по Херсонській області за
адресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6%й поверх,
кімната 613, тел. 24%03%73, з 8.00 до 17.00, вихідні — субо%
та, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля
ЗІЛD131 р/н 18D86 ХОН
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ%131 р/н 18%86 ХОН.
Адреса: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, 9.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське АТП%16527»,
код за ЄДРПОУ 03119003.
Вартість продажу об’єкта: 8 555,75 грн., зменшена
на 30% від початкової ціни продажу.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 855,58 грн.
Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та но%
таріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро%
шові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподат%
кованого мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок оде%
ржувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській
області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778,
банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку —
852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про%
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської об%
ласті, код банку — 852010.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуD
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єк%
том та подати заяву на участь в аукціоні можна в Регіонально%
му відділенні ФДМУ по Херсонській області за адресою: м.
Херсон, бульвар Мирний, 3, 6%й поверх, кімната 613, тел.
24%03%73, з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі
колишньої котельні (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні.
Адреса: Хмельницька обл., м. Городок, провулок Станцій%
ний, 17.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Городоцьке».
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля загальною площею приміщень — 199,5 м2, земельна
ділянка окремо під будівлю колишньої котельні не виділена.
Початкова вартість продажу: 6 527,46 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго%
товленням технічної документації.
Аукціон буде проведено 17 серпня 2004 року за адреD
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в РегіональноD
му відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахун%
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць%
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79%56%16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі їдальні
(знижка 30%)
Назва об’єкта: будівля їдальні, що знаходиться на балансі
КП «Ізяславська меблева фабрика «Інтер’єр».
Адреса: м. Ізяслав, вул. Станіславського, 13.
Відомості про об’єкт: будівля цегляна, одноповерхова, за%
гальною площею 105,9 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова вартість продажу — 6 804,93 грн.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в РеD
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв — 16 серпня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно%
ситься на р/р № 37189500900001, грошові кошти в розмірі
10% від початкової ціни продажу — 680,50 грн., перерахову%
ються на р/р № 37318002200304 банк УДК по Хмельницькій
області, МФО 815013, одержувач коштів — РВ ФДМУ по Хме%
льницькій області, код 02898152.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
м. Ізяслав, вул. Станіславського, 13.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць%
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79%56%16.

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий оздоровчий табір «Маяк», що знаходиться на ба%
лансі Запорізького державного підприємства «Радіоприлад»,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 22а/Котельникова,
10. Приватизовано юридичною особою за 1 069 208 грн., у т.
ч. ПДВ — 178 201,33 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні
Викуп
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Майно медпункту, що знаходиться на балансі ВАТ «Іванів%
ський спецкар’єр», за адресою: Калинівський район, с. Іва%
нів.
ІВАНОDФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Аптека № 54 за адресою: Снятинський район, с. Заболотів
(комунальна власність).
Аптека № 55 за адресою: Надвірнянський район, с. Деля%
тин (комунальна власність).
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Кристал%М», за
адресою: м. Миронівка, вул. Леніна, 130.
Аукціон
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Ворскла», що знаходиться на балансі до%
чірнього підприємства «Сумське спеціалізоване управління
№ 41» АТ «Харківстальконструкція», за адресою: Охтирський
район, с. Климентове.
Профілакторій, що знаходиться на балансі ВАТ «Шосткін%
ський завод хімреактивів», за адресою: м. Шостка, вул. Ще%
рбакова, 1.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Тернопільський державний навчально%курсовий комбінат
за адресою: с. Острів, вул. Мирона Кордуби, 63.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Племзавод «Трос%
тянець», за адресою: Ічнянський район, с. Верескуни, вул.
Євтушенка, 1.

Пропонуються до продажу
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —
клубу ст. КоростеньDПодільський, що перебуває на
балансі Коростенської дистанції цивільних споруд
Назва об’єкта: клуб ст. Коростень%Подільський, що пере%
буває на балансі Коростенської дистанції цивільних споруд і
водопостачання.
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Ко%
рольова, 33.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства%балансоутримувача:
25923243, Коростенська дистанція цивільних споруд і водо%
постачання, 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горь%
кого, 27.
Призначення об’єкта: проведення культурно%масових за%
ходів.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: двоповерхова
цегляна будівля площею 1 343,1 м 2. Рік будівництва — не
встановлений. Будівля довгий час не експлуатується.
Земельна ділянка не відведена. Питання землекористування
покупець вирішує з органами місцевого самоврядування пі%

сля укладання договору купівлі%продажу об’єкта приватиза%
ції.
Початкова вартість продажу: 84 060 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності протягом
3 років; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на по%
купця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива%
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре%
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.
Грошові кошти в розмірі 8 406 грн., що становлять 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде%
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код.
13578893, банк: УДК в Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.
Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Корольова, 33.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1
Травня, 20, кімн. 411, тел. 22%76%68, в робочі дні з 9.00 до
18.00.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не ввійшла до
статутного фонду ВАТ «Птахофабрика «Львівська»
і знаходиться на його балансі
(об’єкт державної форми власності)
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса їдальні: с. Заводське Буського району Львівської
області, 80522.
Балансоутримувач: ВАТ «Птахофабрика «Львівська», код за
ЄДРПОУ 00852743.
Адреса балансоутримувача: с. Заводське Буського району
Львівської області, 80522.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля зага%
льною площею 767,2 м2, рік побудови 1975; земельна ділянка
окремо не виділена.
Умови продажу:
1. Збереження профілю діяльності об’єкта.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюєть%
ся згідно з чинним законодавством, із збереженням умов, на
яких він був придбаний.
3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповід%
ними зобов’язаннями, за договором подальшого відчуження
погоджується з органом приватизації.
4. Переможець аукціону, в разі відмови від підписання про%
токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі%
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.
5. Питання землевідведення вирішується новим власни%
ком згідно з чинним законодавством.
Умови розрахунків за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.
Початкова вартість об’єкта для продажу на аукціоні
становить 36 069 (тридцять шість тисяч шістдесят деD
в’ять гривень).
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37180500900001 в банку УДК у Львівській обла%
сті, код банку (МФО) 825014. Одержувач коштів — Регіональ%
не відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ
20823070.
Грошові кошти в розмірі 3 606,90 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
(МФО) 825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після
публікації в газеті «Відомості приватизації об 11Dй годиD
ні за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м.
Львів, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обD
ласті.
Реєстрація учасників триває з 9.00 до 10.45.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятни%
цю — з 9.00 до 16.00, протягом 47 днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» в кімнаті № 5 за адресою:
вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів.
Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, тел. (0322) 72%20%42,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
В інформаційному повідомленні про продаж на аук%
ціоні об’єкта державної власності групи Ж — бази відD
починку «Троїцьке», яка знаходиться на балансі ЗАТ
«НВО «Харчопромавтоматика», за адресою: Одеська об%
ласть, Біляївський район, с. Троїцьке, вул. Дністровсь%
ка, 114, опублікованому в газеті «Відомості приватиза%
ції від 23.06.2004 № 24 (312), слід читати:
«Аукціон відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Ко%
смонавтів, 32 (актовий зал інституту «Південмедбіоси%
нтез») 2%й поверх.
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі
з організації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне
відділення з продажу земель» за адресою: м. Одеса,
вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інституту «Півден%
медбіосинтез»), 2%й поверх, тел.: 760%16%96».
Далі за текстом.
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Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Юність»,
що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Юність», оголошення про який
було надруковано в газеті «Відомості приватизації» від
12.05.2004 № 18 (306).
ВАТ «Юність» розташоване за адресою: Україна, 94400, Лу%
ганська обл., м. Краснодон, пр. 60%річчя СРСР, 1.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром
94,61% статутного фонду товариства та кількістю акцій
19 022 687 штук.
Код за ЄДРПОУ: 14312766.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

l

КОНКУРСИ

Початкова ціна пакета акцій — 13 830 800 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конку%
рсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това%
риств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної ко%
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна України
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Юність» вважається
таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська
авіакомпанія «УніверсалDАвіа», що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Уніве%
рсал%Авіа», надрукованого в газеті «Відомості приватизації»
від 01.05.2004 № 16 (304).

ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал%Авіа» розташо%
ване за адресою: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненсь%
кий р%н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.
До продажу був запропонований пакет акцій розмі%
ром 82,32% статутного фонду товариства та кількістю акцій
4 863 785 штук.
Код за ЄДРПОУ: 13987597.
Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 4 864 000 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон%
курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то%
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати%
зації, затвердженого спільним наказом Фонду державно%
го майна України, Антимонопольного комітету України, Дер%
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду державного май%
на України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська
авіакомпанія «Універсал%Авіа» вважається таким, що не від%
бувся.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296D59D77

ФОНДОВА

БІРЖА

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ЛФБ та філіях
м. Луганськ, ЛФБ. Аукціонні торги 19.08.2004

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Фор
ма
ви
пуску
акцій

Адреса

178695 ВАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЕНЕР 91000, М. ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬ Д
ГОЗАВОД» (ДОД.)
КИЙ РН, ВУЛ. РУДНЕВА, 56

Ознака
монопо Статутний
Номі Пакет
ліста
фонд,
нал, акцій,
та ст.
грн.
грн.
шт.
важли
вого
–

Кіль
кість Вартість Знос
пра основних ОФ,
фондів,
ців
%
грн.
ників,
чол.
10,8 01.01.2004 346
7594000 56,62

Земель Дата
надання
на
ділян інфор
мації
ка,
га

%
до
СФ

2755444,00 0,250 2645228 24,00

Балансо
вий
прибуток,
грн.

Заборго
ваність
дебітор
ська,
грн.

Заборго
ваність
кредитор
ська,
грн.

818000

3112000

5230000

Сукупний
обсяг
реалізації
(за останній
фін. рік),
грн.
22208000 18994000
Обсяг
вироб
ництва,
грн.

Сукупна
вартість
Назва продукції,
активів
що виробляється
(за останній
фін. рік),
грн.
14091000 РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБ
ЛАДНАННЯ

Місце проведення торгів: ЛФБ, 91016, м. Луганськ, вул. Радянська, 60, телефон для довідок: (0642) 52D15D01. Дата проведення торгів: 19.08.2004. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну
форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ та філіях
м. Київ, УМФБ. Аукціонні торги 20.08.2004

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Фор
ма
ви
пуску
акцій

Адреса

Ознака
монопо Статутний
Номі Пакет
ліста
фонд,
нал, акцій,
та ст.
грн.
грн.
шт.
важли
вого

Кіль
кість Вартість Знос
пра основних ОФ,
фондів,
ців
%
грн.
ників,
чол.
6,48 01.01.2004
47 18968700 95,32

Земель Дата
надання
на
ділян інфор
мації
ка,
га

%
до
СФ

1

Заборго
ваність
дебітор
ська,
грн.

Балансо
вий
прибуток,
грн.

Заборго
ваність
кредитор
ська,
грн.

Сукупний
обсяг
реалізації
(за останній
фін. рік),
грн.
386700
386700

Обсяг
вироб
ництва,
грн.

Сукупна
вартість
Назва продукції,
активів
що виробляється
(за останній
фін. рік),
грн.
1062000 САНАТОРНОМЕДИЧНІ
ПОСЛУГИ

21367236 ВАТ «ДРАБІВСЬКИЙ ДИ 19800, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., СМТ Д
–
859800,00 0,250 653300 19,00
12300
30400
300
ТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНООЗДОРОВ ДРАБІВ, ВУЛ. САДОВА, 5
ЧИЙ ЦЕНТР «ПРОЛІСОК»
40002, М. СУМИ, ВУЛ. РОМЕНСЬКА, Д
2 476760 ВАТ «СУМИРИБГОСП»
–
2700000,00 0,250 2700001 25,00 1761,45 01.01.2004 216 13177000 68,38
653000
892000
558000
9249000
7708000
14359000 РИБОРОЗВЕДЕННЯ
105
Місце проведення торгів: УМФБ, 01034, м. Київ, проспект Червоних Козаків, 6, 3Dй поверх, телефони для довідок: 230D87D60, 230D87D61. Дата проведення торгів: 20.08.2004. Початок торгів об 11.00. Позначка
«Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти в ПФТС та філіях
м. Київ, ПФТС. Аукціонні торги 20.08.2004

№
пор.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Фор
ма
ви
пуску
акцій

Адреса

30058112 ВАТ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМ 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНА, Д
ПЛЕКС «РУСЬ»
23

Ознака
монопо Статутний
Номі Пакет
ліста
фонд,
нал, акцій,
та ст.
грн.
грн.
шт.
важли
вого
–

67382014,00 1,000 4918887

Кіль
кість Вартість Знос Балансо
вий
пра основних ОФ,
прибуток,
фондів,
ців
%
грн.
грн.
ників,
чол.
2,1 01.01.2004 184
834300 17,54 16824900

Земель Дата
надання
на
ділян інфор
мації
ка,
га

%
до
СФ
7,30

Заборго
ваність
дебітор
ська,
грн.

Заборго
ваність
кредитор
ська,
грн.

3869900

3813100

Сукупний
обсяг
реалізації
(за останній
фін. рік),
грн.
14068400 14068400
Обсяг
вироб
ництва,
грн.

Сукупна
вартість
Назва продукції,
активів
що виробляється
(за останній
фін. рік),
грн.
56451500 ГОТЕЛІ З РЕСТОРАНАМИ

Місце проведення торгів: ПФТС, 01133, Київ, вул. Щорса, 31 (5Dй поверх), телефони для довідок: 252D92D09, 252D88D08. Дата проведення торгів: 20.08.2004. Початок торгів 11.00–14.00. Позначка «Д» вказує на
документарну форму випуску акцій.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296D34D30

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 18.08.2004
№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Адреса

Статутний
фонд,
грн.

Номі
нал,
грн.

Почат
кова
ціна
акції,
грн.

Пакет
акцій,
шт.

% до Земельна
ділянка,
СФ
га

Дата
надання
інфор
мації

Кіль
кість
пра
ців
ників,
чол.

Вартість
основних
фондів,
грн.

Знос
ОФ,
%

Балан
совий
прибуток,
грн.

Дебітор
ська
заборго
ваність,
грн.

Кредитор
Вартість
ська
заборго активів,
грн.
ваність,
грн.

Обсяг
вироб
ництва,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

РВ ФДМУ по Київській області
київська філія ДАК «НМАЦ» «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552 72 55
1
2

07732, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ЯГОТИН, ВУЛ. СІЛЬГОСП 2601915,00
ТЕХНІКИ, 1
23237650 ВАТ «БОРИСПІЛЬАГРО 83000, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬ 170269,50
ТРАНС»
КИЙ ШЛЯХ, 16
5489313 ВАТ «РАЙАГРОХІМ»

0,250

0,250 1072813

10,308

3,3

01.04.2004

100

2145000 77,25

10700

610000

317700

3809000

559000

0,250

0,250

28,246

2,24

01.04.2004

122

2657000 65,53

62000

85000

67000

1094000

143000

192378

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290D16D12

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКІ ПОСЛУГИ
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕН
НЯ

№ 27(315)

17

14 липня 2004 року

ФОНДОВА

БІРЖА

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 15.06.2004
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва підприємства

Адреса

Кількість,
шт.

% від
СФ

Номі
нал,
грн.

Залишок
акцій після всіх
Кількість
попередніх
запропонованих
торгів, шт.
акцій, шт.

Вартість
запропонованих
акцій, грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

% від
СФ

Обсяг
продажу
акцій, грн.

Середня
ціна
купівлі,
грн.

58893,00

0,230

Обсяг
продажу
акцій, грн.

Середня
ціна
купівлі,
грн.

РВ ФДМУ по Луганській області
Організатор аукціону: філія «Луганський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» , м. Луганськ, вул. Октябрська, 43
 20162456 ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

94600, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 1А

256056

37,30

0,250

256056

2560256

64014,00

256056

37,30

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 29.06.2004
Запропоновано акцій
№
пор.

Назва підприємства

Адреса

Кількість,
шт.

% від
СФ

Номі
нал,
грн.

Залишок
акцій після всіх
Кількість
попередніх
запропонованих
торгів, шт.
акцій, шт.

Вартість
запропонованих
акцій, грн.

Продано акцій
Кількість,
шт.

% від
СФ

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Організатор аукціону: чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ» , м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
 710003 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ»

59450, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РН, С. М. КУЧУРІВ

136764

25,00

0,250

136764

136764

34191,00

0

0,00

0,00

—

 710016 ВАТ «БУКОВИНАПЛЕМСЕРВІС»

59300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. КІЦМАНЬ, ВУЛ. СКОВОРОДИ, 48

927725

22,01

0,250

927725

927725

166990,50

0

0,00

0,00

—

 3293310 ВАТ «НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

60236, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., СОКИРЯНСЬКИЙ РН, М. НОВОДНІС
ТРОВСЬК, М/Н ДІБРОВКА

401920

25,10

0,250

401920

401920

100480,00

0

0,00

0,00

—

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290D16D12

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10!36!2402 редакція приймає електронною
поштою (journal@spfu.kiev.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголо!
шення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за
два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіонально
му відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт незавершеного будівництва 51Dквартирний житловий
будинок.
Мета оцінки: продаж на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Ре%
волюції.
Майно, що належить Автономній Республіці Крим — будівля коD
лишньої школи, що не увійшла до статутного фонду АВАТ «Симфе%
ропольське».
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу на аукціо%
ні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Симферополь%
ський район, с. Трудове.
Об’єкт державної власності — технічна будівля (ГП–161), що
знаходиться на балансі Національного центру управління та випро%
бування космічних засобів.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу на аукціоні.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Симферополь%
ський район, смт Шкільне.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії та!
кі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою фор%
мою; копію установчого документа претендента; копії кваліфі%
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко%
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви%
даного претенденту Фондом державного майна України; інфор%
мацію про претендента (документ, у якому зазначаються відо%
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта%
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсну пропози%
цію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’яза%
них з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт — пода%
ються в запечатаному конверті; один конверт із зазначеною ад%
ресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 28 липня 2004 року о 10.00 у Фонді майD
на Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь,
вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фон%
ду майна Автономної Республіки Крим до 21 липня 2004 року за
тією ж самою адресою, кабінет 7, телефон/факс для довідок (0652)
27%02%86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області
оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Об’єкт соціальної сфери — майно медпункту (7 одиниць), що
знаходиться на балансі ВАТ «Іванівський спецкар’єр», за адресою:
Вінницька обл., Калинівський р%н, с. Іванів.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар%
тості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на
01.05.2004: 39,0 грн.
2. Об’єкт державної власності гр. А — нежитлові вбудовані приD
міщення підвалуDмагазину і прибудови складу загальною плоD
щею 233,5 м2, що знаходяться на балансі дочірнього підприємст%
ва «Завод «Маяк», за адресою: Вінницька обл., смт Муровані%
Курилівці, вул. Леніна, 66.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар%
тості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на
01.02.2004: 36,471 тис. грн.
3. Об’єкт комунальної власності — будівля котельні ДКВР
6,5/13 загальною площею 1 545,5 м2, що знаходиться на балансі
Сутисківської селищної ради, за адресою: Вінницька обл., Тиврів%
ський р%н., смт Сутиски, вул. Заводська, 1б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар%
тості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.05.2004:
292,325 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурс!
ної комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвер!
дних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів
належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії документів, що підтвер%
джують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оці%
нку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання зві%
ту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон%
дом державного майна; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі%
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцін%
ки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико%
нання робіт (у календарних днях). Регіональне відділення ФДМУ по

Вінницькій області розглядатиме лише такі конкурсні пропозиції
претендентів, в яких термін виконання робіт відповідає вимогам Ме%
тодики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 № 1891.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус%
кається, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до
участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою
заявою після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, по%
відомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться об 11.00 5 серпня 2004 року, за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 35D26D31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіональ%
ного відділення до 17.00 29 липня 2004 року (включно) за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, за%
твердженою постановою КМУ від 10.12.2003. № 1891.
1. Гладильний пристрій ( інв. № 44901), що знаходиться на ба%
лансі ЗАТ «Універмаг» Луцьк».
Адреса об’єкта: м. Луцьк, пр. Волі,1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва%
ртості на аукціоні.
Балансова залишкова вартість: 11 632 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
2. Гладильний пристрій ( інв. № 44902), що знаходиться на ба%
лансі ЗАТ «Універмаг» Луцьк».
Адреса об’єкта: м. Луцьк, пр. Волі, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва%
ртості на аукціоні.
Балансова залишкова вартість: 11 632 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
3. Будівля магазину, що знаходиться на балансі ТОВ «Гастро%
ном № 42».
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Надрічна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва%
ртості на аукціоні.
Балансова залишкова вартість: 28 713 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
4. Частина нежитлового приміщення гуртожитку (актовий зал),
що знаходиться на балансі ВАТ «Нововолинська бавовнопрядиль%
на фабрика «НОТЕКС» і орендується підприємцем Торчило С. Л.
Адреса об’єкта: м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 53.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка майна об’єкта, який
приватизується шляхом викупу орендарем з врахуванням поліп%
шень.
Балансова залишкова вартість: 16 394 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіона!
льного відділення документацію у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою по кожному об’єкту окремо; копії установчих документів
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра%
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення ро%
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май%
на, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк%
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно%
го майна України; інформація про претендента ( документ , який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква%
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оці%
нки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
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конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін%
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен%
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре%
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстру фізич%
них осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже%
ному наказом ФДМУ від 19.12.2001. №2355 і зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 28.12.2001. за №1092/6283; досвіду
суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокрема по%
дібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконан%
ня робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведені оцінки подібного майна; письмової
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціноч%
ної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 30 липня 2004 року у Регіональному відD
ділені ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, КиївD
ський майдан, 9, кімната 801, телефони для довідок: 4D00D57,
4D34D92.
Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Ре%
гіонального відділення ФДМУ по Волинській області до 23 липня
2004 року (включно) за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кімната 805.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна, що підлягає приватизації
(запланована дата оцінки 31.07.2004)
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлове вбудоване приD
міщення (магазин № 2), що знаходиться на балансі Торговельно%
виробничого підприємства робітничого постачання «Енерготорг»
ВАТ «Донбасенерго».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вар%
тості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівський
р%н, смт Новий Світ, вул. Леніна, 12.
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлове вбудоване приD
міщення (магазин № 5), що знаходиться на балансі Торговельно%
виробничого підприємства робітничого постачання «Енерготорг»
ВАТ «Донбасенерго».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вар%
тості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівський
р%н, смт Новий Світ, вул. Енергетична, 2.
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлове вбудоване приD
міщення (магазин № 6), що знаходиться на балансі Торговельно%
виробничого підприємства робітничого постачання «Енерготорг»
ВАТ «Донбасенерго».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вар%
тості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівський
р%н, смт Новий Світ, вул. Енергетична, 38.
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлова будівля магаD
зину з підвалом, що знаходиться на балансі Торговельно%
виробничого підприємства робітничого постачання «Енерготорг»
ВАТ «Донбасенерго».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вар%
тості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівський
р%н, смт Новий Світ, вул. Комсомольська, 28.
Об’єкт групи Е — державна частка у статутному фонді спільD
ного українськоDнімецького підприємства «WEBA».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’%
єкта для подальшої приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, пл. Конституції, 3.
Балансова залишкова вартість основних засобів: 420,2 тис. грн.
Об’єкт комунальної власності (гр. А) — підвальне приміщення
площею 224,4 м2, що знаходиться на балансі комунального під%
приємства по обслуговуванню адміністративних будівель.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар%
тості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Артема, 74.
Балансова залишкова вартість: 21,21 тис. грн.
Об’єкт комунальної власності (гр. Ж) — база відпочинку «МетаD
ліст», що знаходиться на балансі Виробничо%комерційного акціо%
нерного товариства закритого типу «Металіст».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар%
тості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Святогірськ, вул. Островського, 35.
Балансова залишкова вартість: 2,24 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурс!
ної комісії документацію в запечатаному конверті. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфі%
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу%
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи%
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа%
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре%
тенденту Фондом державного майна України; інформація про пре%
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці%
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча%
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май%
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться о 10.00 29 липня 2004 року за адреD
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізні%
ше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конку%

рсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 428. Тел.
для довідок: 335%93%73.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по ІваноDФранківській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
Назва об’єкта оцінки — ЦМК аптека № 54.
Адреса об’єкта: 78315, Снятинський р%н, смт Заболотів, вул. Гру%
шевського, 23.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп .
Запланована дата оцінки — 30.06.2004.
Назва об’єкта оцінки — дерев’яна будівля площею 40,1 м2 Же%
лецького лісництва.
Адреса об’єкта: 78596, с. Татарів Яремчанської міськради.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 30.06.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну до!
кументацію. Конкурсна документація подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа претенден%
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта%
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи%
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи%
стими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор%
мація про претендента (документ, який містить відомості про пре%
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до%
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до%
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про прове%
дення конкурсу.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ
02.08.2004 за адресою: м. ІваноDФранківськ, вул. Січових СтріD
льців, 15.
Конкурсну документацію подавати до загального відділу регіо%
нального відділення до 16.00 28.07.2004 за адресою: м. Івано%
Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, кімн. 202, телефон для дові%
док 55%31%39.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по ІваноDФранківській
області про підсумки конкурсу, який відбувся
в регіональному відділенні 30.06.2004
Переможцями конкурсу для проведення незалежних оцінок ви%
знано:
по приміщенню площею 27,1 м2 по вул.Старозамковій, 2 в м. Іва%
но%Франківську — ПП «Інвестексперт», м. Івано!Франківськ;
будівлі їдальні ПТО, що знаходиться на балансі вагонного депо
Коломия — ТОВ «ЕКА!Захід»;
приміщенню площею 30,9 м2 по вул.Тринітарська,11в м. Івано%
Франківську — ТзОВ «Фінексперт», м. Івано!Франківськ;
приміщенню площею 71,0 м 2 на пл. Ринок, 8 в м. Івано%
Франківську — ОБТІ, м. Івано!Франківськ.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про
підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
Конкурс від 16.06.2004:
Визнано переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки фабри%
ки%пральні та підприємства хімчистки, що знаходиться на балансі
ВАТ «Ремонтно–будівельне управління» і розташоване за адресою:
Київська обл., м. Славутич. — ПП «Актив Плюс», м. Київ.
Визнано переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки бази від%
починку, що знаходиться на балансі ВАТ «Бориспільагротранс» за
адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Кийлів — ПП
«Актив Плюс», м. Київ.
Конкурс від 30.06.2004:
Визнано переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки нежит%
лових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6:
підвал площею 236,0 м2;
1%й поверх площею 267,8 м2;
2%й поверх площею 607,5 м2;
4%й поверх площею 275,0 м2,
що знаходяться на балансі комунального підприємства «Будин%
коуправління» Київської обласної державної адміністрації — ТОВ
«Ай.Ел.Ай.Лтд.», м. Київ.
Визнано переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки нежит%
лових приміщень площею 149,6 м2 (1 поверх) за адресою: м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 11, що знаходиться на балансі комунального
підприємства «Будинкоуправління» Київської обласної державної
адміністрації — ТОВ «Українські інноваційні консультанти», м. Київ.
Визнати переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки їдальні,
що знаходиться на балансі ВАТ «Кристал%М» за адресою: 08800,
Київська обл., м. Миронівка, вул. Леніна, 130 — ТОВ «Інжинірингова
група «Пік», м. Київ.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна
Будівля плавального басейну з підвалом загальною площею
1 233,3 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Алчевськ, просп. Леніна, 16в.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва%
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці%
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май%

на України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством
юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін%
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен%
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре%
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізи%
чних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже%
ного наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за №1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці%
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк%
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія%
льності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оці%
ночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебу%
вають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія%
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль%
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май%
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе%
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на%
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен!
ня Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належить: заява на участь у конкурсі за вста%
новленою формою; копія установчого документа претендента; ко%
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат%
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида%
ного претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претенде%
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат%
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по%
дібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про прове%
дення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ%
ного відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 26 липня 2004 р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конве%
рті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці%
ночної діяльності».
Конкурс відбудеться 02.08.2004 о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок: 58%03%30.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки комунального майна
Вбудоване приміщення магазину загальною площею 14,6 м2,
що знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради,
та розташоване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул.
Довженка, 33.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем — приватним підприєм!
цем.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2004.
Вбудоване приміщення ательє загальною площею 125,0 м2,
яке знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ра%
ди, та розташоване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка,
Першотравнева, 16.
Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації — викуп орендарем — ТОВ «Ательє мод».
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії та!
кі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою фор%
мою; копію установчого документа претендента; копії кваліфі%
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан%
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре%
тенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро%
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат%
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико%
нання робіт (не більше 15 календарних днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус%
кається.
Конкурс відбудеться 29.07.2004 за адресою: м. Херсон, буD
львар Мирний, 3, кімн. 502.
Конкурсна документація приймається до 26.07.2004 (включно)
за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502, тел. для дові%
док 24%33%68.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
з метою проведення незалежної оцінки державного пакета
акцій у розмірі 2% статутного фонду
ВАТ «Буковинська універсальна біржа»
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар%
тості державного пакета акцій в розмірі 2% статутного фонду ВАТ
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва підприємства: відкрите акціонерне товариство «Буковин%
ська універсальна біржа».
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м. Чернівці, вул. Стасюка, 20.
Телефони: 3%43%46, 54%39%24.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: посередницькі послуги при купівлі%продажу то%
варів, цінних паперів, валюти і здавання в найм (в оренду, на про%
кат), без вираженої спеціалізації.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі%
ком (основних засобів незавершеного будівництва, довгостроко%
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засо%
би в кількості — 9 (дев’яти) штук.
Балансова вартість основних засобів станом на 01.01.04 — 33,3
тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.04 — 8,4
тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно%правова форма: колективна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон!
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи!
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд!
них документів належать: заява на участь у конкурсі за встановле%
ною формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір су%
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра%
їни від 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра%
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оці%
нки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва%
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення ро%
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх%
німи особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра%
їни; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи%
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання ро%
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер%
міну виконання робіт, не більшому, ніж зазначено в інформації про
проведення конкурсу.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін%
ки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційними доку%
ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фі%
зичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер%
дженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці%
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого до%
свіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк%
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претенде%
нтів, у яких термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів.
Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру —
календарних днях.
Конкурс відбудеться 29 липня 2004 р. об 11.00 у РегіональноD
му відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій
області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к.6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загаль%
ного відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій обла%
сті — 23 липня 2004 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л.
Кобилиці, 21а. Телефон для довідок: 55%75%28.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво критої стоD
янки для транспорту з заправною станцією.
Адреса об’єкта оцінки: Бахмацький р%н, смт Батурин, вул. Геть%
манська, 162.
Балансоутримувач: ПП «Балуті Груп».
Відомості про об’єкт: стіни і перегородки частково із залізобе%
тонних плит і цегли, дах шиферний, ворота металеві.
Спосіб приватизації: аукціон під добудову.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво складу.
Адреса об’єкта оцінки: Бахмацький р%н, смт Батурин, вул. Геть%
манська, 162.
Балансоутримувач: ПП «Балуті Груп».
Відомості про об’єкт: стіни із залізобетонних плит, дах з бітумним
покриттям, ворота металеві, підвалу немає.
Спосіб приватизації: аукціон під добудову.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон!
курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з опи!
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фо%
рмою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці%
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 від
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфіка%

ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре%
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон%
дом державного майна України; інформацію про претендента (до%
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра%
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза%
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по
Чернігівській області 2 серпня 2004 р. о 15.00 за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Документи приймаються до 28 липня 2004 р. (включно) за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7%98%84.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу, з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Об’єкти приватизації
Нежитлове приміщення загальною площею 74,0 м2 за адресою:
м. Київ, вул. Саксаганського/вул. Володимирська, 51/87, літ. А.
Нежитлове приміщення загальною площею 167,0 м2 за адре%
сою: м. Київ, просп. Науки, 24, літ. Б.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по м. Києву конкурсну документа!
цію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних докуме!
нтів. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі
(за встановленою формою); копія установчого документа претенде%
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта%
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан%
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат%
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи%
сами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре%
тенденту Фондом державного майна України; інформація про прете%
ндента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про прове%
дення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсна документація претендента подається на кожний об’%
єкт окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних докуме%
нтів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відміт%
ку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 30 липня 2004 р. о 10.00 в РегіональD
ному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок:
235D53D86.
Документи приймаються до 12.30 26 липня 2004 р. за адресою: м.
Київ, бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок: 235%53%86.
ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів комунальної власності
Об’єкти приватизації.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
73,1 м2, за адресою: м. Київ, проспект Миру, 13, запланована дата
оцінки 30.09.2004.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
229,4 м2, за адресою: м. Київ, проспект Воз’єднання,10/1, запла%
нована дата оцінки 30.09.2004.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
105,7 м2, за адресою: м. Київ, Русанівська набережна, 8, заплано%
вана дата оцінки 30.09.2004.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
260,3 м2, за адресою: м. Київ, вул. Алма%Атинська,99/2, заплано%
вана дата оцінки 30.09.2004.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
270,9 м2, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе,1, запланова%
на дата оцінки 30.09.2004.;
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
504,3 м2, за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 25/1, запланована
дата оцінки 30.09.2004.
Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею
106,1 м2, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе,18, заплано%
вана дата оцінки 30.09.2004;
Нежиле приміщення першого поверху загальною площею
141,8 м2, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе,18, запланова%
на дата оцінки 30.09.2004.
Об’єкт оренди.
Цілісний майновий комплекс ДКТП «Таллер», за адресою: м.
Київ, вул.Серафимовича, 3а, запланована дата оцінки 31.07.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурс!
ної комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтве!
рдних документів, що містяться в конверті. До підтвердних докуме!
нтів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою
по кожному об’єкту окремо; копія установчого документа претен%
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення робіт з оцін%
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія%
льності, виданого претенденту Фондом державного майна Украї%

ни; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та дода%
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по%
дібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 29 липня 2004 р. у представництві ФДМУ
у Дніпровському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. БудіD
вельників, 34/1, тел. для довідок: 552D80D69; 559D66D90.
Конкурсну документацію слід подавати до секретаря конкурсної
комісії до 17.00 23 липня 2004 р.(включно) за адресою: 02100, м.
Київ, вул. Будівельників, 34/1.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залученІ до проведення незалежної оцінки об’єктів
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
оцінки визнано:
переоцінка необоротних активів, що знаходяться на балансі дер%
жавного підприємства «Красноперекопський завод продтоварів»,
усього необоротних активів — 5 000 одиниць, у тому числі: будинків —
45 одиниць, споруд — 9 одиниць, Автономна Республіка Крим, м. Кра%
сноперекопськ, вул. Фрунзе, 60 — ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр»;
майно комунальної власності — магазин, що знаходиться на ба%
лансі Поштовської селищної ради, Автономна Республіка Крим, Ба%
хчисарайський район, с. Севаст’янівка, вул. Партизанська — під!
приємство «Крим!Експерт» (Пасенко Б.Т.);
майно комунальної власності — лазня, що знаходиться на бала%
нсі Скалистівської селищної ради, Автономна Республіка Крим, Ба%
хчисарайський район, с. Скалисте, вул. Шкільна, 3а — консалтин!
гова фірма «Паритет–2000»;
майно комунальної власності — котельня, що знаходиться на ба%
лансі Скалистівської селищної ради, Автономна Республіка Крим,
Бахчисарайський район, с. Скалисте, вул. Шкільна, 3б — консалти!
нгова фірма «Паритет–2000»;
майно, що належить Автономній Республіці Крим — цілісний май%
новий комплекс Бахчисарайського деревообробного заводу, всьо%
го будинків і споруд — 25 одиниць, устаткування — 95 одиниць, Ав%
тономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Вишнева, 1а — ПП
«Крим–Експерт» (Кочетков М.О.).
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки державного майна по Вінницькій області
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів дер%
жавної власності, визнано:
по нежитлових будівлях колишньої Гніванської комунальної ряту%
вально%водолазної станції: будинок рятувально%водолазної стан%
ції загальною площею 57,0 м2, будівля (бокс для машин, елінг для
катерів зі складом) загальною площею 146,8 м2, склад ГСМ загаль%
ною площею 7,0 м2, що знаходяться на балансі Тиврівської район%
ної ради, за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р%н, м. Гнівань,
вул. Червоноармійська, 9 — ТОВ «Вінексперт», м. Вінниця;
по об’єкту соціальної сфери — лазні, що знаходиться на балансі
ВАТ «Бершадське МП БМП № 2», за адресою: Вінницька обл., м. Бе%
ршадь, вул. Леніна, 202 — СПД Петричко Л.В., м. Вінниця;
по об’єкту соціальної сфери — їдальні, що знаходиться на бала%
нсі ВАТ «Шпиківський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл.,
Тульчинський р%н, смт Шпиків, вул. Шевченка, б/н — ТОВ «Подільсь!
ка експертна компанія», м. Вінниця;
по об’єкту соціальної сфери — лазні, що знаходиться на балансі
ВАТ «Шпиківський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл.,
Тульчинський р%н, смт Шпиків, вул. Шевченка, б/н — ТОВ «Центр
експертиз та бізнесу «Капітал!Інвест», м. Вінниця.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного та комунального майна
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах.
Приміщенню магазину загальною площею 86,3 м2, що знаходить%
ся на балансі виконкому Таврійської міської ради та розташоване
за адресою: м. Нова Каховка, вул. Панаса Мирного, 31,— ЧП «Еп!
райс!Консул»
Вбудованому приміщенню магазину «Новосел» загальною пло%
щею 707,2 м2, що знаходиться на балансі виконкому Таврійської мі%
ської ради та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул. Дзе%
ржинського, 25,— ПІІП «Забудова»
Вбудованому приміщенню книжкового магазину «Тронка» зага%
льною площею 53,1 м2, що знаходиться на балансі виконкому Тав%
рійської міської ради, та розташоване за адресою: м. Нова Кахов%
ка, вул. Першотравнева, 16,— ТОВ КФ «Спектр»
Приміщенню магазину загальною площею 158,0 м2, що знахо%
диться на балансі виконкому Таврійської міської ради, та розташо%
ване за адресою: м. Нова Каховка, пр. Перемоги,17, — ЗАТ КЦ «Фла!
гман!Експерт»
Автомобілю ЗІЛ 131 р/н 38%72 ХОЛ, що перебуває на балансі
ВАТ «Каховське АТП%16506» та розташований за адресою:
Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 72,— ЧП Ше!
петовська І. Й.
Автомобілю ЗІЛ 131 р/н 81%87 ХОЛ та пересувної зарядної станції
на одновісному причепі ЕСБ%4%ВЗ%1, що перебувають на балансі ВАТ
«Каховське АТП%16506» та розташовані за адресою: Херсонська обл.,
м. Каховка, вул. Мелітопольська, 72, — ЧП Шепетовська І. Й.
Автомобілю ЗІЛ 131 р/н 38%73 ХОЛ та зварювальному агрегату
бензиновому 1983 р. на одновісному причепі САК, що перебувають
на балансі ВАТ «Каховське АТП%16506» та розташовані за адресою:
Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 72,— ЧП Шепе!
товська І. Й.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу, з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Конкурс відбувся 18.06.2004.
З метою приватизації
Нежитлове приміщення площею 8 481,4 м2 за адресою м. Київ,
Львівська площа, 8а, літ. А. Переможець: ТОВ «Рембуд».
Пакет акцій 5,52 % ЗАТ «Укрінтур». Переможець: ТОВ «Київська
Консалтингова група».
Конкурс відбувся 25.06.2004.
З метою приватизації
Нежитлове приміщення площею 256,0 м2 за адресою м. Київ, вул.
Володимирська, 42, літ. А, А’. Переможець: МП «Агромаш».
Нежитлове приміщення площею 80,0 м2 за адресою м. Київ, вул.
Сагайдачного, 29, літ. А. Переможець: ПП «Зорі України».
Нежитлове приміщення площею 216,1 м2 за адресою м. Київ, вул.
Воровського, 9, літ. Б. Переможець: ТОВ «Селтім».
Нежитлове приміщення площею 8,3 м2 за адресою м. Київ, вул.
Б. Хмельницького, 3, літ. А. Переможець: ТОВ «Інтерколір».
Нежитлове приміщення площею 54,5 м2 за адресою м. Київ, вул.
Толстого, 6, літ. А. Переможець: ПП «Актив плюс».
Нежитлове приміщення площею 724,3 м2 за адресою м. Київ, вул.
Б. Хмельницького, 1/40, літ. А. Переможець: ПП «НІБ».
Нежитлове приміщення площею 524,6 м2 за адресою м. Київ, вул.
Б. Хмельницького, 51, літ. А. Переможець: СП «Увекон».
Нежитлове приміщення площею 27,1 м2 за адресою м. Київ, вул.
М. Житомирська, 9, літ. Б. Переможець: «Апстрім!Експерт».
Нежитлове приміщення площею 99,8 м2 за адресою м. Київ, вул.
Волоська, 31, літ. А. Переможець: СПД Трухан Е.В.
Нежитлове приміщення площею 9,4 м2 за адресою м. Київ, просп.
Героїв Сталінграду/Маршала Маліновського, 21/38, літ. А. Перемо%
жець: ТОВ «Естімейт Груп».
Нежитлове приміщення площею 72,0 м2 за адресою м. Київ, вул. Са%
гайдачного/Ігорівська, 23/8, літ. А. Переможець: ТОВ «Стрілець».
Нежитлове приміщення площею 162,1 м2 за адресою м. Київ, вул.
Сагайдачного/Ігорівська, 23/8, літ. А. Переможець: ТОВ «Стрілець».
Нежитлове приміщення площею 160,0 м2 за адресою м. Київ,
просп. 40%річчя Жовтня, 87. Переможець: ТОВ «Консалтинг центр».
Нежитлове приміщення площею 80,0 м2 за адресою м. Київ, Во%
лодимирський узвіз, 2, літ. Е. Переможець: ПП «Юрікон».
Нежитлове приміщення площею 329,1 м2 за адресою м. Київ,
пров. Бехтеревський, 6, літ. А. Переможець: ДМВП «КОЛО».
Цілісний майновий комплекс — «Центральний ринок» за адресою:
м. Київ, вул. Воровського, 17. Переможець: ТОВ «Актив капітал».
З метою реприватизації
Цілісний майновий комплекс — загальною площею 323,1 м2 за
адресою: м. Київ, військовий проїзд, 8, літ. А, Б, б, Д, д. Переможець:
ТОВ «МБЦ».
Звертаємо увагу, що у газеті «Відомості приватизації» від 23 чер%
вня 2004 року № 24 була допущенна помилка. Об’єкт приватизації
нежитлове приміщення загальною площею 68,4 м2, за адресою: м.
Київ, вул. Артема/Обсерваторна, 21/27, літ. А виграла фірма ТОВ
«Українські інноваційні консультанти».
ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ у Дніпровському районі м. Києва про
підсумки конкурсу 24.06.2004 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів нерухомості комунальної власності
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
Нежитловому приміщенню (м. Київ, просп. Тичини,15) — ТОВ
«ОлВіка».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Кибальчича,11в) — ПП
«Зорі України».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Серафимовича,15а) —
ПП «Актив!плюс».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Ентузіастів,17) — СПД
ФО Кравцов О.І.
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Райдужна, 25) — ПП
«Оланда».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул.Тампере,12) — МПП «П.А.Н.».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул. Березняківська, 36а) —
ТОВ « Гарант — Експертиза».
Нежитловому приміщенню (м. Київ, вул.Миропільська, 3) — ПП
«Зорі України».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: приміщення кафе «Ко%
ндитерське»; горки; прилавки; обладнання бару; холодильний при%
лавок, що знаходиться на балансі Шепетівського ДТВПРП «Заліз%
ничник».
Місцезнаходження об’єкта: м. Шепетівка, вул. 3алізнична, 36а.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вар%
тості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кінцевий термін надання документів: 29.07.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд кон!
курсної комісії: заява на участь у конкурсі за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до%
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май%
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре%
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо%
ндом державного майна України; інформація про претендента (до%
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції що%
до умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку виконан%
ня робіт (подаються у запечатаному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація пода%
ється в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
практичний досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 2 серпня 2004 року о 14.00 в приміщенні РеD
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок: 79D56D16.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: будівля картоплесховища, яка знаходиться на ба%
лансі Шепетівського ДТВПРП «Залізничник».
Місцезнаходження об’єкта: м. Шепетівка, вул. Полубоярова, 16.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вар%
тості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кінцевий термін подання документів: 29.07.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конку!
рсної комісії: заява на участь у конкурсі за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до%
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май%
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре%
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо%
ндом державного майна України; інформація про претендента (до%
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції що%
до умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку виконан%
ня робіт (подаються у запечатаному конверті).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація по%
дається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з
визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурс відбудеться 2 серпня 2004 року о 14.00 в приміщенні РеD
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок: 79D56D16.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся у Фонді комунального майна
Комсомольської міської ради Полтавської області
24 червня 2004 року, з відбору експертів, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної
власності, що підлягають приватизації
Переможцем конкурсу визнано Українську універсальну біржу
(Кременчуцька філія) по таким об’єктам:
нежитловому вбудовано%прибудованому приміщенню площею
312,7 м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 72, балансоут%
римувач — Комунальне житлово%експлуатаційне підприємство №
5 м. Комсомольськ;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 94,33 м2 за ад%
ресою: м. Комсомольськ, вул. Гірників, 1, балансоутримувач — Ко%
мунальне житлове ремонтно%експлуатаційне підприємство № 1 м.
Комсомольськ;
нежитловому прибудованому приміщенню площею 405,7 м2 за
адресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 58, балансоутримувач —
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Алмаз».
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Тернопільській області 30.06.2004
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки ви%
знано:
по їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Цукровий завод «Хо%
ростків» і не увійшла до статутного фонду товариства в процесі при%
ватизації за адресою: вул. Заводська, 5, м. Хоростків, Гусятинського
району Тернопільської області — ПВКП «Ефма!Маркетинг»;
частині нежитлової будівлі площею 245,6 м2 (колишнє підсобне
приміщення), що знаходиться за адресою: вул. Кременецька, 31д,
м. Почаїв, Кременецького району Тернопільської області — ПВКП
«Ефма!Маркетинг».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (з поліпшеннями).
Адреса об’єкта оцінки: м. Чернігів, проспект Миру, 45.
Балансоутримувач: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення загальною площею
34,0 м2 складається з п’яти суміжних приміщень, знаходиться на пер%
шому поверсі житлового будинку і має окремий вихід безпосеред%
ньо на проспект Миру.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу.
Претендентам слід подати до регіонального відділення конкурс!
ну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних до!
кументів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор%
мою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно%
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфіка%
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре%

тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон%
дом державного майна України; інформація про претендента (доку%
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро%
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра%
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза%
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по
Чернігівській області о 15.00 27 липня 2004 р. за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Документи приймаються до 22 липня 2004 р. (включно) за адре%
сою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622)
7%98%84.
ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для
здійснення незалежної оцінки будівлі та нежитлових
приміщень для передачі їх в оренду
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки май!
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Об’єкт оцінки: 5%поверхова будівля та нежитлові приміщення
СБУ.
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Мельникова, 83б; тел.
451%94%80.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка окре%
мих приміщень з метою передачі їх в оренду.
Кількість об’єктів необоротних активів, шт.: одна 5%поверхова
будівля 1965 року будівництва загальною площею 3 490 м2 та
п’ять окремих приміщень загальною площею 90,15 м2.
Балансова залишкова вартість усієї будівлі, тис. грн. станом
на 31.12.2003 — 533,2. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю — так.
Дата оцінки: 14.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки об’єктів
оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 02.01.2003 №3 та Національним стандартом України № 1
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню%
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державно%
го майна України 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Мініс%
терством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєст%
рі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізич%
них осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер%
дженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра%
їни 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май%
на, зокрема, подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особи%
стого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено су%
б’єктом, оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого су%
б’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінюва%
чів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної
діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра%
їні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оці%
нки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у ме%
жах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного
майна України конкурсну документацію, яка складається з кон!
курсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі ( за встановле%
ною формою); копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода%
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май%
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти%
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви%
даного претенденту Фондом державного майна України; інфор%
мація про претендента (документ, який містить відомості про пре%
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у то%
му числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано%
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації
про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімната
504) до 18.00 22 липня 2004 р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон%
верті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності». Перепустки до загального відділу Фонду
державного майна України видаються за адресою: вул. Кутузо%
ва, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 294%56%36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
28 липня 2004 р. о 15.00.
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НОВИЙ

ДОКУМЕНТ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
30.06.2004 №1293
Про затвердження Примірного договору купівліDпродажу
цілісного майнового комплексу за конкурсом
Відповідно до ст.ст. 655 — 697 Цивільного Кодексу України,
ст.ст. 27 — 30 Закону України «Про приватизацію державного
майна», розділу IV Закону України «Про приватизацію неве%
ликих державних підприємств (малу приватизацію)» та від%
повідно до Положення про продаж цілісних майнових ком%
плексів державних підприємств, які за класифікацією об’єк%
тів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого нака%
зом Фонду державного майна України від 26.07.2002 № 1336,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від
26.07.2002 № 225%р, рішенням Державної комісії з цінних па%
перів та фондового ринку від 01.08.2002 № 222 та зареєстро%
ваного в Міністерстві юстиції України від 25.09.2002 за
№ 784/7072, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірний договір купівлі%продажу ціліс%
ного майнового комплексу за конкурсом, що додається.

2. Затвердити акт приймання%передачі цілісного майно%
вого комплексу, що додається.
3. Директору Департаменту з питань підготовки об’єктів до
приватизації та реформування власності Філозопу Є. Т. у
триденний термін з дня підписання цього наказу забезпечи%
ти подання його на опублікування в «Державному інформа%
ційному бюлетені про приватизацію».
4. Вважати таким, що втратив чинність наказ ФДМУ «Про
затвердження Примірного договору купівлі%продажу ціліс%
ного майнового комплексу» від 01.04.2002 №586.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за%
ступника Голови Фонду В. Васильєва.
Голова Фонду

М. ЧЕЧЕТОВ

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
купівліDпродажу цілісного майнового комплексу за конкурсом
(місце укладання,
число, місяць, рік — прописом)

Ми, що нижче підписалися:
в особі

(назва та місцезнаходження органу приватизації)
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який(а) діє на підставі

,

(назва документа)

перераховуються протягом 60 календарних днів із мо%
менту державної реєстрації цього Договору відповідно до
платіжного доручення з рахунка Покупця
на рахунок Продавця
.

(повна назва юридичної особи, орган реєстрації,
дата та реєстраційний номер)

(для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові,
місце проживання, ідентифікаційний код)

,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові громадянина)

який(а) діє на підставі

,

(назва документа)

(надалі – Покупець) з другої сторони, уклали цей договір
про нижчевикладене.
1. Предмет Договору
1.1. Продавець за підсумками конкурсу з продажу цілісно%
,
го майнового комплексу
(назва цілісного майнового комплексу)

протокол про визначення переможця конкурсу від
№
, затверджений наказом (назва
№
державного органу приватизації) від
, зобов’язується передати у власність Покупцю
цілісний майновий комплекс
(далі ЦМК), який знаходиться
(повна назва об’єкта приватизації)

за адресою:
на земельній ділянці
згідно з

,

(розмір земельної ділянки, підстави права
користування чи права власності)

переліком, який є невід’ємною частиною цього договору, а
Покупець зобов’язується сплатити за вказаний ЦМК ціну
продажу, прийняти по акту приймання%передачі ЦМК і
виконати умови, передбачені цим Договором.
Майно цілісного майнового комплексу підприємства вклю%
чає в себе всі його активи і пасиви згідно зі зведеним актом
інвентаризації.
1.2. Право власності на майно переходить до Покупця з
моменту державної реєстрації Договору.
Покупець, який придбав цілісний майновий комплекс є пра%
вонаступником майнових прав і обов’язків державного під%
приємства, ЦМК якого приватизується, відповідно до умов до%
говору між Продавцем та Покупцем та законодавства України.
1.3. Згідно з планом приватизації цілісного майнового ком%
,
плексу, який затверджений
(ким та коли затверджений)

початкова ціна цілісного майнового комплексу становить
гривень.
(цифрами та прописом)

1.4. Вказаний у цьому Договорі ЦМК продано за
(цифрами та прописом)

гривень.

2. Порядок розрахунків за придбаний
об’єкт приватизації
2.1. Покупець зобов’язаний заплатити за придбаний ЦМК
гривень
у сумі
(цифрами та прописом)

у терміни, визначені цим договором, а саме:
– протягом 60 календарних днів із моменту державної ре%
єстрації цього Договору сплатити суму
гривень.
(цифрами та прописом)

2.2. Розрахунки за придбаний ЦМК здійснюються таким
чином:
гри%
– кошти Покупця в сумі
(цифрами та прописом)
вень,
які перераховані Покупцем як конкурсна гарантія для участі в
конкурсі відповідно до платіжного доручення (номер розра!
хункового рахунка, МФО, код за ЄДРПОУ та найменування
банківської установи) на рахунок Продавця (номер розрахун!
кового рахунка, МФО, код за ЄДРПОУ та найменування бан!
ківської установи), зараховуються в рахунок оплати ЦМК;
гривень,
– кошти Покупця в сумі
(цифрами та прописом)

(надалі — Продавець) з однієї сторони, та

в особі
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3. Передача об’єкта приватизації
3.1. Передача Покупцю ЦМК здійснюється Продавцем в
3%денний термін після державної реєстрації цього Догово%
ру.
3.2. Передача ЦМК Продавцем і прийняття об’єкта при%
ватизації Покупцем здійснюється на підставі акта при%
ймання%передачі, який підписується сторонами.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’яз%
ки, покладені на неї цим Договором, сприяти другій сторо%
ні у виконанні її обов’язків та має право вимагати від другої
сторони виконання належним чином її обов’язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
4.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, взяті відповідно
до цього Договору, повинна усунути ці порушення.
5. Обов’язки Покупця
5.1. Покупець зобов’язаний:
– в установлений цим Договором термін сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації;
– в установлений цим Договором термін прийняти об’%
єкт приватизації;
– у місячний термін, з моменту підписання акта прийман%
ня%передачі, підготувати установчі документи та провести
державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприєм%
ницької діяльності, створеного на базі майна предмета дого%
вору (ЦМК);
— Покупець за власний рахунок зобов’язаний здійснити
всі необхідні заходи щодо вилучення приватизованого об’%
єкта з державного реєстру підприємств України, в тому числі
анулювання печаток і штампів;
— Покупець зобов’язується виконати умови продажу
ЦМК, а саме, здійснити виконання таких заходів:
;
(умови, розроблені відповідно до бізнес!плану або плану приватизації)

– Покупець зобов’язаний надавати Продавцю необ%
хідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання
умов цього Договору та звіти;
– при зміні власника на об’єкт приватизації Покупець по%
винен покласти всі зобов’язання за даним Договором на но%
вого власника.
6. Обов’язки Продавця
6.1. Продавець зобов’язаний:
– за актом приймання%передачі передати Покупцю об’єкт
приватизації в установлений в Договорі термін.
7. Відповідальність Покупця
7.1. У випадку якщо протягом 60 календарних днів із моме%
нту державної реєстрації цього Договору покупець не спла%
тив вартість ЦМК, зазначену у пункті 2 цього Договору, він
сплачує на користь

7.2. У разі якщо Покупець протягом 60 днів з моменту
державної реєстрації цього Договору відмовиться прийняти
придбане майно, Продавець має право вимагати прийняття
придбаного майна, а також відшкодування збитків, завда%
них затримкою прийняття придбаного майна, або, зі своєї
сторони, порушувати питання про розірвання цього Догово%
ру і вимагати відшкодування збитків.
7.3. У разі порушення Покупцем встановлених умовами
Договору зобов’язань, виражених у грошовій формі, він
сплачує на користь Продавця пеню у розмірі 0,1 відсотка
обсягу невиконаних зобов’язань за кожний день простро%
чення.
7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від
обов’язків виконання договірних зобов’язань.
8. Особливі умови
8.1. Якщо будь%які умови цього Договору стають незакон%
ними через будь%які обставини, то це не впливає на чинність
та силу інших умов Договору.
8.2. Захист державної таємниці, що знаходиться на під%
приємстві ЦМК, якого продано за цим договором, здійсню%
ється відповідно до вимог Закону України «Про державну та%
ємницю» та інші законодавчі акти з цього питання.
8.3.Порядок використання майна, яке не приватизовано
в складі ЦМК та залишається на балансі підприємства,
ЦМК якого приватизовано та є державною власністю, ви%
значається відповідним державним органом приватиза%
ції.
8.4. Відчуження Покупцем ЦМК до повного виконання зо%
бов’язань за цим договором здійснюється виключно за зго%
дою Продавця відповідно до Порядку, встановленому ФДМУ
та чинним законодавством України. Новий власник у двоти%
жневий термін з дня переходу до нього права власності на
ЦМК подає до ФДМУ копії документів, що підтверджують пе%
рехід до нього права власності та зобов’язань, визначених
цим договором.
Продавець має право вимагати від нового власника вико%
нання зобов’язань, визначених цим договором та застосову%
вати до нього, в разі їх невиконання, санкції згідно з умовами
цього договору та законодавством.
9. Гарантії та претензії
9.1. Продавець гарантує, що на момент укладання догово%
ру об’єкт приватизації не входить до переліку об’єктів, які не
підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заста%
вленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо
нього немає.
10. Ризик випадкової загибелі об’єкта приватизації
10.1. Ризик випадкової загибел або псування об’єкта при%
ватизації несе Покупець з моменту державної реєстрації
цього Договору.
10.2. У випадку якщо Продавець прострочив передачу
об’єкта приватизації або Покупець прострочив його при%
йняття, ризик випадкової загибелі або випадкового псуван%
ня несе сторона, що прострочила передачу або приймання.
11. Вирішення спорів
11.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього
Договору або у зв’язку з тлумаченням розділів Договору,
вирішуються у порядку, встановленому чинним законодав%
ством.
12. Зміни умов Договору та його розірвання
12.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до
нього можливі тільки за згодою сторін.
12.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються
тільки у письмовій формі за згодою сторін у Порядку, за%
твердженому ФДМУ, з наступним посвідченням таких змін та
доповнень в органах нотаріату та підлягають державній ре%
єстрації.
12.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Дого%
вору він може бути розірваний на вимогу другої сторони за
рішенням суду або господарського суду. При цьому предмет
договору повертається у державну власність у порядку, вста%
новленому законодавством.
13. Витрати
13.1. Усі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору,
його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією
бере на себе Покупець.
14. Додаткові вимоги
14.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню
та державній реєстрації.
Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
Один примірник Договору зберігається у справах
,

(назва органу нотаріату)

а інші видаються сторонам.

14.2. Договір вважається укладеним з моменту державної
реєстрації.
Повні юридичні адреси сторін:
Продавець

Покупець

(підпис)

(підпис)

М.П.

М.П.

(назва державного органу приватизації, номер розрахункового рахунка,
МФО, код за ЄДРПОУ та найменування банківської установи)

штраф у розмірі, що становить 20 відсотків ціни об’єкта про%
дажу.
Штраф сплачується протягом 20 календарних днів з моме%
нту закінчення терміну сплати за ЦМК.

Директор Департаменту з питань
підготовки об’єктів до приватизації
та реформування власності
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НОВИЙ
Додаток до наказу ФДМУ
від 30.06.2004 № 1293
АКТ
прийманняDпередачі цілісного майнового комплексу

Ми, що підписалися нижче

який знаходиться за адресою:
в особі

(адреса Покупця)

(прізвище, ім’я та по батькові)

,
,

який діє на підставі (далі – Покупець), з другої сторони, скла%
ли цей АКТ про таке:
Відповідно до Договору купівлі%продажу ЦМК за конкурсом
»
2002 року №
,
від «
,
який нотаріально посвідчений

(назва ЦМК)

м. Київ

ДОКУМЕНТ

(назва державного органу нотаріату або прізвище, ім’я,
(дата підписання акта)

,

(назва державного органу приватизації)

який знаходиться за адресою:
в особі
яка діє на підставі
(далі – Продавець), з однієї, та

,
,
,
,

(назва юридичної особи або прізвище,

ім’я, по батькові фізичної особи)

,

Продавець передає, а Покупець приймає у власність ЦМК
,
станом на

–
–
–
–

Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1318 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
25.06.2002 № 787/02, виданий ФДМУ закритому акD
ціонерному товариству «Будівельна компанія «МегаD
буд», м. Харків.
Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1319 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
23.07.2003 № 1937/03, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю «Радуга», м. Харків.
Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1320 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
26.05.2002 № 1810/02, виданий ФДМУ орендному підD
приємству Запорізькому міжміському бюро технічD
ної інвентаризації, м. Запоріжжя.
Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1321 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
11.06.2002 № 707/02, виданий ФДМУ комунальному
підприємству «Сторожинецьке районне бюро техніD
чної інвентаризації», м. Сторожинець Чернівецької обD
ласті.
Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1322 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
06.08.2003 № 1975/03, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю «Укрземекспертиза»,
м. Одеса.
Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1323 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
02.08.2002 № 1046/02, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю «Центр консалтингоD
вих послуг», м. Київ.

(цифрами та прописом)

грн.

основні засоби (за баланс. варт.), у тому числі: тис. грн.,
у тому числі об’єкти нерухомості
тис. грн.,
у тому числі транспортні засоби
тис. грн.,
незавершене будівництво
тис. грн.,

ДО
Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1317 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
28.11.2002 № 1542/02, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю «ТОРСІОН», м. Київ.

(дата укладання договору)

Згідно з наказом ФДМУ від 06.07.2004 № 1350, відпові%
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міні%
стерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у
зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії від
13.03.2004 (протокол № 10) щодо видачі Романову
С. І. замість єдиного кваліфікаційного документа
оцінювача (від 24.03.2001 № 2278; видане ФДМУ і
Міжнародним інститутом бізнесу) трьох кваліфікаційних
свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом оцінки окремо,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержавноD
му реєстрі оцінювачів від 29.07.2002 № 1535, видаD
не ФДМУ Романову С. І.
Згідно з наказом ФДМУ від 06.07.2004 № 1351, відпові%
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 за № 2355 та зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у
зв’язку з отриманням Коваленком В. М. нового кваліD
фікаційного свідоцтва оцінювача від 24.04.2004 МФ
№ 1026, виданого ФДМУ і ТОВ «Навчально%консал%
тинговий центр «Експерт%Л», анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
29.03.2004 № 1202, видане ФДМУ Коваленку В. М.
Згідно з наказом ФДМУ від 06.07.2004 № 1352, відпові%
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Мініс%
терстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’яD
зку з отриманням Лагодзінською Л. С. нового кваліD
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1179, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз%
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержаD
вному реєстрі оцінювачів від 29.05.2002 № 1069, виD
дане ФДМУ Лагодзінській Л. С.
Згідно з наказом ФДМУ від 05.07.2004 № 1341 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
25.03.2004 № 2487/04, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю «Енергія Крим», м. СімD
ферополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 06.07.2004 № 1353 позбавD
лено Нізяєва Ю. В. кваліфікаційного свідоцтва оціD
нювача від 25.02.2000 № 761, виданого ФДМУ спільD
но з Українською комерційною школою. Анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оціD
нювачів Нізяєва Ю. В. від 17.06.2002 № 1224.

Згідно з наказом ФДМУ від 05.07.2004 № 1343 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
20.01.2004 № 2362/04, виданий ФДМУ Селянському
(фермерському) господарству «ТІТУЛ», с. МихайлюD
ки Луганської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 06.07.2004 № 1349, відпові%
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Мініс%
терстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’яD
зку з отриманням Соловйовим М. О. нових кваліфікаD
ційних свідоцтв від 13.03.2004 МФ № 993 та від
15.05.2004 МФ № 1105, виданих ФДМУ і Республікан%
ським навчальним центром, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
02.08.2002 № 1625, видане ФДМУ Соловйову М. О.

У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про внесен%
ня змін до Закону України «Про Державний бюджет Украї%
ни на 2004 рік» в інформаційному повідомленні Фонду дер%
жавного майна України про проведення аукціону з продажу
цілісного майнового комплексу державного підприD
ємства «Збагачувальна фабрика «Антрацит», опублі%
кованому у газеті «Відомості приватизації» від 2 червня
2004 року № 21 (309):

тис. грн.,
тис. грн.,
тис. грн.,
тис. грн.,
тис. грн.

Перелік об’єктів нерухомості, які передаються
№
пор.

Назва об’єкта

Адреса

Інвентар.
номер

Балансова вартість,
тис. грн.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Продавець

Покупець

(підпис)
М. П.

(підпис)
М. П.

Директор Департаменту з питань
підготовки об’єктів до приватизації
та реформування власності
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Згідно з наказом ФДМУ від 02.07.2004 № 1324 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
21.03.2003 № 1713/03, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю Консалтинговому ценD
тру «АЛЕАНА», м. Дніпропетровськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 05.07.2004 № 1342 анульоD
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 10.07.2003 № 403, видане ФДМУ СідD
лецькому Ю. Й.

нематеріальні активи
оборотні активи
дебіторська заборгованість
кредиторська заборгованість
грошові кошти

Усього:

по батькові приватного нотаріуса)

який продано за

–
–
–
–
–

Згідно з наказом ФДМУ від 05.07.2004 № 1344 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.09.2002 № 1354/02, виданий ФДМУ приватному
підприємцю Соловйову Миколі Олексійовичу, смт ПеD
рвомайське Автономної Республіки Крим.
Згідно з наказом ФДМУ від 05.07.2004 № 1345 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
28.05.2002 № 512/02, виданий ФДМУ Полтавській
торговоDпромисловій палаті, м. Полтава.
Згідно з наказом ФДМУ від 05.07.2004 № 1346 анульоD
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
15.08.2002 № 1116/02, виданий ФДМУ державному
підприємству «Житомирський міський центр держаD
вного земельного кадастру», м. Житомир.

абзац 1 пункту 2 викласти у такій редакції:
«Фонд державного майна України пропонує до продажу
цілісний майновий комплекс ДП «ЗФ «Антрацит» за почат%
ковою вартістю 4 277 891 (чотири мільйони двісті сімдесят
сім тисяч вісімсот дев’яносто одна) гривня».
У підпункті 9.1 слова «Сплачує 513 346,90 грн.» замінити
словами «Сплачує 427 789,10 грн.».
Далі за текстом.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нежитлового приміщення
Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбу%
доване приміщення загальною площею 379,4 м2, яке зна%
ходиться на балансі Українського державного науково%
дослідного інституту пластичних мас.
Адреса: м. Донецьк, пр. Ілліча, 97.
Початковий розмір орендної плати згідно з ексD
пертною оцінкою — 1 917,92 грн. в місяць.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної оренд%
ної плати;
цільове призначення приміщення: торгівля продово%
льчими товарами (крім товарів підакцизної групи);
утримання об’єктів відповідно до санітарно%
екологічних, протипожежних норм та дотримання пра%
вил охорони праці;
укладення угод з Українським державним науково%
дослідним інститутом пластичних мас щодо спільного
утримання приміщення.
Конкурс буде проведено через 30 календарних
днів після опублікування інформації в газеті «ВідоD
мості приватизації» за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, кімната 431.
Для участі в конкурсі претенденти подають лист!заяву
та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взя%
ти в оренду;
відомості про претендента;
запропонований претендентом розмір орендної пла%
ти;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації
об’єкта.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запеча%
таному конверті.
Кінцевий термін приймання заяв — за п’ять днів до
проведення конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду держав%
ного майна України по Донецькій області.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оре%
ндних відносин регіонального відділення за тел.: (062)
335%91%80, 90%35%73.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
Центральним госпіталем Державної
прикордонної служби України на право
укладення договору оренди приміщення
кафеDмагазину,
яке знаходиться на території госпіталю за адресою:
м. Київ, Голосіївський район, вул. Ягідна, 58.
Характеристика об’єкта:
ізольоване приміщення, яке складається із 6 кімнат
загальною площею 74,25 м2, розташоване на 1%му пове%
рсі головного лікувального корпусу госпіталю.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс:
30 діб з моменту опублікування в газеті.
Розмір орендної плати — 16 884 грн. 00 коп. (без
урахування ПДВ) на рік.
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта:
підтримання приміщень та інженерних мереж в на%
лежному стані шляхом здійснення поточного ремонту
та запобігання його знищенню, пошкодженню, псуван%
ню;
виконання заходів по охороні навколишнього середо%
вища та дотримання екологічних норм;
дотримання санітарно%гігієнічних норм;
заборона продажу алкогольних напоїв;
дотримання перепусткового режиму.
Конкурс проводиться в порядку, визначеному нака%
зом Фонду державного майна України і Міністерства
оборони України від 26.07.2000 року № 1549/241.
Телефони для довідок: 265%72%11, 267%77%95.
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ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОDПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВІД ЛІДЕРАDОСОБИСТОСТІ ДО ДЕРЖАВИDЛІДЕРА»
20 серпня 2004 р.
Запрошуємо представників органів законодавчої та
виконавчої влади, державних та регіональних адміні!
страцій, міжнародних представництв в Україні, кері!
вників підприємств різних форм власності, науковців,
представників фондів сприяння підприємництву, за!
собів масової інформації, та інших заінтересованих
осіб взяти участь у засіданні «Круглого столу»

Метою проведення «круглого столу» є визначення актуальних про%
блем корпоративного підприємництва та шляхів посилення ринко%
вого вектора в реалізації основних соціально%економічних цілей стра%
тегії розвитку України.
Реалізація наміченої мети передбачає висвітлення актуальних
проблем розвитку економіки України та їх обговорення, визна%
чення передумов, механізмів, пріоритетних напрямів та мотива%
ційних важелів активізації корпоративного підприємництва, роз%
витку малого та середнього бізнесу, забезпечення ефективного
використання переваг ринкового середовища для прискореного
розвитку економіки, соціально%трудових відносин та державного
управління.
НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ ТАКІ ПИТАННЯ:
Наукові засади формування моделі держави!лідера
Сучасні проблеми та напрями вдосконалення мотиваційних важе!
лів корпоративного підприємництва в Україні
Проблеми посилення ролі фондового ринку у розвитку підприєм!
ницької діяльності
Проблеми та напрями становлення потужного малого та серед!
нього підприємництва в Україні
Проблеми застосування новітніх електронних інформаційних тех!
нологій у підприємницькій діяльності корпорацій
Економічні механізми забезпечення досягнення Україною цілей ти!
сячоліття
Проблеми та напрями реалізації ефективних стратегій конкурен!
тоспроможності економіки України

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2005—2015 рр.,
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТИСЯЧОЛІТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
ДЕРЖАВИ%ЛІДЕРА

Засідання «круглого столу» відбудеться 20 серпня 2004 р. з 10.15 до
12.15 у конференцDзалі ПрезидентDготелю «Київський» (м. Київ, вул.
Госпітальна, 12).
Про Вашу згоду просимо повідомити Оргкомітет до 1 серпня 2004 р. за
адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, к. 603, 640.
Телефони для довідок: (044) 239%10%55; 296%95%49; 269%30%35; 296%98%67;
факс (044) 296%96%13.
У рамках конференції відбудуться:
семінар!тренінг «Як зберегти та примножити Лідерський потенціал
особистості, народу, нації, держави в умовах соціальних трансфорD
мацій»;
семінар «Сучасні механізми й управлінські інструменти в формуванні
бренду: особистість, підприємство (товар), держава».

ОРГАНІЗАТОРИ:
АСАМБЛЕЯ ДІЛОВИХ КІЛ; ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ; НАЦІОНАЛЬНА
СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ; НАУКОВО%ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИ%
ТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇ%
НИ; МІЖНАРОДНА СПІЛКА ІМІДЖМЕЙКЕРІВ; ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ІМІДЖМЕЙ%
КІНГУ; СПІЛКА АКЦІОНЕРІВ УКРАЇНИ; СПІЛКА ФАХІВЦІВ%ЕКСПЕРТІВ З ЯКОСТІ;
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ; ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ; ТОРГОВО%ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ; УКРАЇНСЬ%
КИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА; НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВ%
ЛІННЯ; ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА
2004 Належність
G ПЕРЕДПЛАТА
2004 G ПЕРЕДПЛАТА
2004
Орган, уповноважений
до переліку
Монопольне становище
Вартість основних засобів,
Основні види діяльності
Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Державне підприємство
«Дніпроагросервіс»

до прийняття рішення про
підприємств, які мають
приватизацію управляти відповідним
стратегічне значення для
державним майном
економіки та безпеки держави
(дата та номер постанови КМУ)

Юридична
адреса

04812841

м. Дніпропетровськ,
Аеропорт, 49042

Міністерство аграрної
політики України

Перелік юридичних осіб, що уклали Угоду про виконання послуг
під час приватизації, станом на 01.07.2004
Код за
ЄДРПОУ

Номер
Дата укладення
Повна назва
угоди (переукладення) угоди юридичної особи

Юридична
адреса

Керівник

22955142

№ 315

08.06.2004

ТОВ «Інтерколір»

02090, м. Київ,
вул. Сосюри, 5

Пилипенко
Валентин Володимирович

31513050

№ 349

23.06.2004

ТОВ «ДСТ»

03127, м. Київ,
просп. 40%річчя
Жовтня, 126

Безверхий
Олександр Іванович

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНIЯ

«НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА
АУКЦІОННИХ ЦЕНТРIВ»

—

на загальнодержавному ринку
станом на 31.03.2004, тис. грн.
відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає (не займає)

—

Вид продукції,
послуг

—

Первісна

983,2

Залишкова

616,6

об’єкта приватизації
(за даними статуту або
Держкомстату України)

Постачання до с/г підпри%
ємств с/г та ін. техніки, за%
безпечення запчастинами та
комплектуючими; забезпе%
чення с/г підприємств на їх
замовлення — паливно%
мастильними матеріалами
у періоди проведення
польових робіт та інше

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління
ВАТ «Одеські авіалінії»
Адреса: м. Одеса, Центральний аеропорт, 65054.
Тел. (048) 49%98%15.
Вимоги до кандидатів: досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 5 років;
вища освіта.
Для участі у конкурсі подаються:
заява про участь в конкурсі;
заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною
фотокарткою;
автобіографія;
копії документів про освіту;
план роботи на посаді голови правління ВАТ;
програма поліпшення фінансово%економічного стану ВАТ або програма виходу з кри%
зового стану;
листи%подання з організацій, які рекомендують учасника (у разі їх наявності).
Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу за адресою:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Тел./факс: 296%53%96.

ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» з лютого 2004 року прово%
У газеті «Відомості приватизації» від 23 червня 2004 р. № 24 (312) було опубліковано
дить планову роботу по обробці та систематизації архівних матеріалів стосовно
інформацію Регіонального відділення по м. Києву про проведення конкурсу на право
сертифікатної приватизації, переданих до галузевого державного архіву фінан%
укладання договору оренди нерухомого майна по вул. Симиренка, 2/19, площею 410,9 м2,
сових посередників з регіональних аукціонних центрів.
де кінцевий термін приймання заявок на оренду визначений 16 липнем; дата проведення
ДАК «НМАЦ» інформує, що галузевий державний архів функціонує і має можли%
конкурсу — 19 липня.
вість приймати документальні матеріали в необмеженій кількості на постійне та
Повідомляємо, що строк приймання заявок продовжений на один тиждень —
до 23 липня
2004 р.; конкурс відбудеться
26 липня 2004 р. о 15.00.
тимчасове зберігання.
Тел. редакції: (044) 294D56D58, тел./факс 294D33D77, «ВП» в Internet:
http://www.spfu.gov.ua,
еDmail:journal@spfu.kiev.ua
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ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004 G ПЕРЕДПЛАТА 2004
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2004 рік —
«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2004 рік, с. 164–165.
Індекс

Назва видання

22437

22438

Періодичність

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію» (укр.). Законодавчі,
нормативно%методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до
«Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна
Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі,
нормативно%методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка
до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

12 разів
на рік

Вартість передплати, грн.

ТОВ «Донбас%Інформ»
ТОВ «НВП «Ідея»
ПП «Прес%Сервіс»
ПП «Ребрик ІВ»
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
ПП «РА «Львівські оголошення»
ТОВ «Ноу%Хау»
ТОВ «Ласка»
ПП «Агентство «Наш бізнес»
БПП «Пугачова»
ПП «Експрес%Крим»
ПП «Бізнес%преса»
ПП «Мясковська»
ДП «Фактор%преса»

ТОВ «САММІТ%Львів 247»
ТОВ «САММІТ%Миколаїв»

12 разів
на рік

6,08 18,24 36,48 72,96

1 раз
на тиждень

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»
м. Вінниця
тел. (0432) 35%50%86
м. Горлівка
ТОВ «АВ%Сервіс»
тел. (06242) 5%22%63, 5%24%75
м. Дніпропетровськ
ТОВ «Баланс%клуб»
тел. (056) 370%30%43, 370%30%44
ПП «Видавничий дім
«Володимир Дудник»
тел. (0562) 34%13%52

Передплатні індекси: 22437, 22438

ТОВ «САММІТ%Кременчук»

Фірма «Віка»
1 раз на
тиждень

м. Севастополь
тел./факс (0692) 54%35%84, 55%09%00
м. Тернопіль
тел. (0352) 25%18%23
м. Ужгород
тел. (03122) 3%55%12
м. Харків
тел. (0572) 26%43%33, 26%75%33, 17%02%07

Засновник — Фонд
державного майна України.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

КМП «Економікс»

ПП «Періодика та Консалтинг»

тел./факс (044) 239%10%49, 296%97%40
тел./факс (044) 246%10%21, 248%88%08
тел. (044) 461%81%47
тел. (044) 234%51%19, 234%33%27
м. Донецьк
тел./факс (062) 345%15%92, 345%15%94
тел./факс (062) 381%09%32
м. Запоріжжя
тел. (0612) 62%51%51, 62%52%43
м. Луганськ
тел. (0642) 58%50%75, 53%40%73
м. Львів
тел./факс (0322) 70%34%68, тел. 70%54%82
тел.(0322) 97%15%15, факс 97%02%18
м. Миколаїв
тел. (0512) 47%20%03, 47%03%25
м. Одеса
тел. (048) 711%66%16, (0482) 60%74%72
тел. (0482) 34%64%76, (048) 715%01%74
тел. (048) 760%71%21

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»

ПП «Корчинська»

6,08 18,24 36,48 72,96

м. Київ
тел./факс (044) 228%00%24, тел. 228%61%65
тел./факс (044) 254%50%50
тел./факс (044) 464%02%20, тел. 212%00%50
www.кss.kiev.ua

ТОВ «Актіно»

ПП «Прес%Інформ»

,
Кур єрська служба передплати
та доставки

Видання можна передплатити з будьDякого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експресDдоставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:

ТОВ «Прес%Центр»
ТОВ «Меркурій»
ТОВ «Альянс»
ДП «Столичні новини»

СП «Горизонт»

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

Телефон редакції (044) 294D40D53, факс 294D33D77.

ТОВ «Фірма «Періодика»
АТЗТ «САММІТ»
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS»
інтернет%передплата:

СП «Донбас Де%Юре»
ТОВ «Досап»
ПП НВФ «Кріотехніка»

ПП «Медіа%арт»
ПП «Медіа%Новини»
ДП «САММІТ%Крим»

м. Донецьк
тел. (062) 335%03%95
тел. (0622) 55%31%49, 57%47%41
тел. (0622) 55%76%81
м. Житомир
тел. (0412) 36%05%82
м. Кіровоград
тел. (0522) 22%27%54
м. Коломия
тел. (03433) 2%63%62
м. Краматорськ
тел. (06264) 6%99%71
м. Кременчук
тел. (05366) 3%21%88
м. Кривий Ріг
тел. (056) 797%51%09
м. Луцьк
тел. (03322) 4%10%40, 7%05%99
м. Луганськ
тел. (0642) 52%80%21, 51%93%13
м. Львів
тел. (0322) 74%32%23, 98%04%80
м. Миколаїв
тел. (0512) 56%10%69, 23%40%86
м. Одеса
тел. (048) 715%52%46
м. Полтава
тел. (0532) 50%90%75
м. Сімферополь
тел. (0652) 44%36%95

АТЗТ «САММІТ%Харків»

м. Харків
тел. (0572) 14%22%60, 14%22%61

ТОВ «Бухгалтер%сервіс»
ПП «Кобзар»

м. Херсон
тел. (0552) 22%26%27
тел. (0552) 22%52%18, 42%09%09

Філія «Черкаська служба передплати»
ПП «Янішевський»

м. Черкаси
тел. (0472) 32%02%00, 54%41%17
тел. (0472) 54%10%98

ТОВ «Фірма «Візард»

м. Чернігів
тел. (0462) 10%13%81, 10%18%04

м. Чернівці
ПП «Ключук С.М.»
тел. (03722) 7%36%37, 7%24%10
Регіональні представництва передплатного агентства KSS
Алчевськ

тел. (06442) 2%22%44,
2%92%94

Маріуполь

тел. (0629) 34%84%28

Мукачеве

тел. (03131) 2%56%45

Алушта

тел. (06560) 3%07%81

Мелітополь

тел. (0619) 42%67%07

Бердянськ

тел. (06153) 6%34%15,

Миколаїв

тел. (0512) 47%92%27,

Одеса

тел. (048) 777%03%55

Полтава

тел. (0532) 50%93%10,

Рівне

тел. (0362) 28%80%47

Севастополь

тел. (0692) 54%90%64

Сімферополь

тел. (0652) 24%85%79,

Суми

тел. (0542) 21%95%50

Тернопіль

тел. (0352) 43%04%27,

Ужгород

тел. (03122) 3%42%20

Феодосія

тел. (06562) 7%27%23

Харків

тел. (0572) 54%39%37,

Херсон

тел. (0552) 26%42%32,

Хмельницький

тел. (03822) 3%29%31

Черкаси

тел. (0472) 65%52%38,

Чернівці

тел. (0372) 58%40%57

Ялта

тел. (0654) 32%40%08

39%75%69

6%33%51
Вінниця

тел. (0432) 32%30%00,

Дніпропетровськ

тел. (0562) 32%22%57

Донецьк

тел. (062) 345%03%59,

Запоріжжя

тел. (0612) 13%49%50,

35%50%86

90%58%99

50%65%15

(061) 220%96%00
Івано%Франківськ

тел. (03422) 2%57%87,

Іллічівськ

тел. (048) 777%03%55

Ізмаїл

тел. (04841) 2%03%35

Керч

тел. (067) 230%57%84

Київ

тел. (044) 464%02%20

Кривий Ріг

тел. (0564) 74%66%42

Кіровоград

тел. (0522) 55%02%17

Кременчук

тел. (0536) 79%63%56

Луганськ

тел. (0642) 58%88%61,

7%59%59

58%88%62
Луцьк

тел. (0332) 28%80%47

Львів

тел. (0322) 41%91%65,
41%91%66

Макіївка
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